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Kamil Borecki

ZAGADNIENIE FRONTU
LUDOWEGO W POLSCE W PRASIE
OBOZU NARODOWEGO

(NA PODSTAWIE WARSZAWSKIEGO DZIENNIKA
NARODOWEGO ORAZ MYŚLI NARODOWEJ)

Front ludowy – nowa taktyka działania partii komunistycznych wyznaczona na VII Kongresie Międzynarodówki Komunistycznej (MK) latem
1935 r. – był szeroko komentowany na łamach prasy obozu narodowego.
Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż narodowcy byli tą siłą polityczną i ideologiczną w II Rzeczpospolitej, która najkonsekwentniej opowiadała się
przeciwko ideologii komunistycznej, której wyznawcy mieli być czołowymi
propagatorami i główną częścią składową tego frontu. Niniejszy tekst ma
na celu, na podstawie publicystyki z dwóch wówczas centralnych pozycji
prasowych obozu narodowego – Warszawskiego Dziennika Narodowego (dalej:
WDN) oraz Myśli Narodowej (dalej: MN), przedstawienie, w jaki sposób do
tej nowej koncepcji działalności wywrotowej podchodzili sami endecy; na
jakie aspekty zwracali szczególną uwagę; kogo i jakie grupy społeczne uważali
za najbardziej podatne na hasła jednolitofrontowe oraz jak, ich zdaniem,
realizacja założeń VII Kongresu Międzynarodówki Komunistycznej wyglądała
w Polsce w praktyce.
Wybór wyżej wymienionych dwóch tytułów był podyktowany ich
pozycją w prasie obozu narodowego oraz poziomem reprezentatywności
głoszonych w nich haseł i poglądów. Ponadto na tychże łamach poruszano
sprawy związane z aktualnymi wydarzeniami politycznymi w Polsce oraz
zamieszczam ich interpretację z perspektywy ideologii obozu narodowego.
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Były to organy centralne, związane ze Stronnictwem Narodowym – wówczas największą partią obozu narodowego – które nie odchodziły od jego
założeń programowych.
Warszawski Dziennik Narodowy był kontynuatorem Gazety Warszawskiej,
zamkniętej w połowie maja 1935 r. W redakcji znacznymi wpływami cieszyli
się tzw. młodzi, czyli młodsze pokolenie działaczy endeckich związanych z SN,
którzy wcześniej działali m.in. w Młodzieży Wszechpolskiej oraz Obozie Wielkiej Polski, zaś po rozwiązaniu tego ostatniego nie zdecydowali się na secesję
(m.in. do Obozu Narodowo-Radykalnego, później podzielonego jeszcze na
ONR „ABC” i RNR „Falanga”). Funkcję redaktora naczelnego WDN pełnił
początkowo Stefan Olszewski, a po jego śmierci we wrześniu 1935 r. – Stefan
Sacha1. Wśród czołowych publicystów warto wymienić Jędrzeja Giertycha2
i osoby dorywczo publikujące swe teksty m.in. Tadeusza Bieleckiego3, Kazimierza Kowalskiego4 czy też Jana Matłachowskiego5. Wysoką pozycję w dzienniku

1

Stefan Sacha (26 VIII 1888 – 29 V 1943) – polityk, dziennikarz, poseł na Sejm II RP
związany z obozem narodowym. Wchodził w skład Zarządu Głównego ZLN, od 1935
do 1939 r. członek Rady Naczelnej SN. W latach 1920–1933 był redaktorem naczelnym
Słowa Pomorskiego, a od 1935 r. do wybuchu II wojny światowej redaktorem naczelnym
Warszawskiego Dziennika Narodowego. Zginął rozstrzelany przez Niemców w ruinach getta
warszawskiego.
2
Jędrzej Giertych (7 I 1903 – 9 X 1992) – polityk, dyplomata i publicysta. W II RP był
m.in. w latach 1927–1932 pracownikiem MSZ, od 1931 do 1932 r. pełnił funkcję attaché
kulturalnego przy konsulacie w Olsztynie. W 1932 r. został usunięty z MSZ. Działacz OWP
i SN (członek kierownictwa partii). Brał udział w kampanii wrześniowej w obronie Helu. Po
wojnie emigrował do Wielkiej Brytanii, gdzie do 1961 r. dział w emigracyjnym SN.
3
Tadeusz Bielecki (30 I 1901 – 5 II 1982) – polityk, publicysta, poseł na Sejm II RP;
ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej. Należał do władz OWP, po jego rozwiązaniu
pełnił funkcję kierownika Sekcji Młodych SN. Był przeciwnikiem odchodzeniu młodych
działaczy z SN do ONR. W czerwcu 1939 r. został prezesem SN, funkcję tę pełnił także
na emigracji. Brał udział w kampanii wrześniowej. Po II wojnie światowej pozostał na
Zachodzie.
4
Kazimierz Kowalski (24 II 1902 – 20 III 1942) – adwokat, publicysta. Uczestniczył w wojnie
polsko-bolszewickiej jako ochotnik. Od studiów związany z obozem narodowym. Działał
w MW oraz OWP i SN. Od 1937 r. do czerwca 1939 był prezesem SN. Podczas okupacji
działacz Narodowo-Ludowej Organizacji Walki. Rozstrzelany przez Niemców w publicznej
egzekucji w Zgierzu.
5
Jan Matłachowski (5 IX 1906 – 6 XI 1989) – działacz obozu narodowego, publicysta.
W 1934 r. został prezesem organizacji młodzieżowych związanych z SN, od 1935 r. należał
do członków kierownictwa SN. Podczas okupacji m.in. w Tymczasowej Narodowej Radzie
Politycznej, będącej organizacją związaną z NSZ. Po wojnie opuścił Polskę w 1945 r. pod
wpływem fali aresztowań części działaczy środowiska związanego z ruchem narodowym, którzy
postanowili się ujawnić. Powrócił do kraju w 1961 r. Na krótko przed śmiercią uczestniczył
w reaktywowaniu SN.
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zajmowali także Stanisław Kozicki6 i Roman Rybarski7 – czyli przedstawiciele
starszego pokolenia narodowych demokratów. Coraz rzadziej natomiast udzielał
się w nim Roman Dmowski8.
Warto podkreślić, że w WDN publikowano informacje dotyczące nie tylko
Warszawy i Polski centralnej, ale także innych części kraju, np. Lwowa, Krakowa i Łodzi. Pismo chciało utrzymać charakter ogólnokrajowy i trafiać do
szerszej grupy odbiorców. Dlatego było kolportowane do Częstochowy, Lwowa,
Siedlec, Katowic, Krakowa, Łodzi, Kalisza i Radomia9.
Myśl Narodowa była organem teoretycznym obozu narodowego, również
związanym ideologicznie z SN. Różniła się ona znacznie od WDN zarówno
swoim profilem, jak i odbiorcą. Była kierowana głównie do osób, które można
określić mianem elit czy też inteligencji. Tygodnik miał nie tylko charakter
polityczny, lecz także literacko-kulturalny i ideowo-teoretyczny. O wyjątkowości
pisma świadczyła jego dostępność, która ograniczała się prawie wyłącznie do
prenumeraty10.
Redaktorem naczelnym pisma w latach 1925–1939 był Zygmunt Wasilewski11. Na łamach Myśli Narodowej w interesującym nas okresie pojawiały
się teksty takich osobistości jak: Jan Dobraczyński12, Karol Stefan Frycz13,
6

Stanisław Kozicki (5 IV 1876 – 28 IX 1958) – działacz i publicysta obozu narodowego.
W 1918 r. był członkiem Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. Został sekretarzem
generalnym delegacji polskiej na Konferencję Paryską. W II RP był m.in. posłem na sejm,
senatorem (w latach 1928–1935) i ambasadorem RP w Rzymie (od lutego do grudnia 1926 r.).
7
Roman Rybarski (3 VIII 1887 – 6 III 1942) – ekonomista, polityk związany z obozem narodowym, członek OWP, w latach 1928–1935 na sejm i prezes klubu SN. Zginął w KL Auschwitz.
8
U. Jakubowska, Oblicze ideowo-polityczne „Gazety Warszawskiej” i „Warszawskiego Dziennika
Narodowego” w latach 1918–1939 (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984):
s. 79, 83–84, 86.
9
Tamże, s. 88.
10
P. Jastrzębski, „Myśl Narodowa” 1921–1939. Studium politologiczno-prasoznawcze (Warszawa:
IPN, 2012): s. 11–12. Na marginesie warto zaznaczyć, że monografia ta właściwie pomija
wątki związane z komunizmem i ZSRS, które poruszano na łamach Myśli Narodowej (zob.
np. T. Tokarz, „Czerwone niebezpieczeństwo. Myśl Narodowa wobec Związku Sowieckiego
i komunizmu w latach 1935–1939”, Glaukopis, nr 11–12 (2008): s. 144–151).
11
Zygmunt Wasilewski (29 IV 1965 – 25 X 1948) – działacz, polityk i publicysta Narodowej Demokracji. Był m.in. senatorem (w latach 1930–1935), redaktorem naczelnym Gazety
Warszawskiej (1918–1925) i Myśli Narodowej (1925–1939).
12
Jan Dobraczyński (20 IV 1910 – 5 III 1994) – pisarz, publicysta, polityk. W II RP był
członkiem SN, publikował w takich pismach, jak Prosto z Mostu czy Myśl Narodowa. Walczył
w kampanii wrześniowej oraz w powstaniu warszawskim. W PRL był m.in. członkiem ZLP
oraz posłem na sejm.
13
Karol Stefan Frycz (31 X 1910 – 27 V 1942) – publicysta, prawnik. W czasie studiów
wstąpił do MW, a później do SN. Uchodził za przedstawiciela grupy intelektualnej młodego
pokolenia w obozie narodowym. Publikował w takich pismach jak: ABC, Myśl Narodowa czy
WDN. Rozstrzelany w KL Auschwitz.
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Feliks Koneczny14 i Karol Stojanowski15. W sumie, jak zdołał ustalić Przemysław Jastrzębski, w skład redakcji lub współpracowników na przestrzeni lat
1921–1939 wchodziło 510 osób16.
Wydaje się, że tytuły prasowe wykorzystane w niniejszej publikacji są reprezentatywne dla ideologicznych i politycznych uwarunkowań obozu narodowego17,
z uwzględnieniem rozłamu na „młodych” i „starych” w jego łonie18.

Stosunek obozu narodowego do idei frontu
ludowego
Sprawą, od której należałoby zacząć, był VII Kongres MK, który odbył się
w dniach 25 lipca – 21 sierpnia 1935 r. w Moskwie oraz zaprezentowanie jego
głównych postanowień. Takie zebrania miały duże znaczenie dla poszczególnych
partii komunistycznych, które podlegały władzy MK i były zobowiązane do realizacji jego postanowień19. Na VII Kongresie zebrało się 510 delegatów z 65 partii
14

Feliks Koneczny (1 XI 1862 – 10 II 1949) – historyk, historiozof, dziennikarz, krytyk
teatralny. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał tytuł doktora. Habilitował
się na Uniwersytecie Stefana Batorego w 1920 r., a w 1922 r. uzyskał tytuł profesora. Zajmował
się historią Europy Środkowej i Wschodniej w okresie średniowiecza i wczesnej nowożytności.
Był także twórcą oryginalnej teorii o cywilizacji. Napisał takie dzieła jak: Dzieje administracji
w Polsce, Dzieje Rosji do r. 1449 czy O wielości cywilizacji.
15
Karol Stojanowski (3 V 1895 – 9 VI 1947) – antropolog, publicysta, polityk związany
z obozem narodowym. Podczas I wojny światowej wstąpił do Legionów i pełnił służbę w I Brygadzie. W 1915 r. zorganizował placówkę POW w Budzanowie. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W II RP związał się po przewrocie majowym z OWP, w 1933 r. wstąpił do SN,
w latach 1935–1939 był członkiem Komitetu Głównego SN. Podczas II wojny światowej m.in.
wydawał periodyk Państwo Narodowe (1941–1944), brał udział w powstaniu warszawskim,
wchodził w skład Prezydium Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej, która była politycznym
kierownictwem NSZ. Po wojnie chciał zalegalizować w Polsce SN.
16
P. Jastrzębski, „Myśl Narodowa”…, s. 88.
17
Podobnie sprawę ocenia Ewa Maj, która również zaznacza, że decydującą rolę w prasie
Narodowej Demokracji w II RP odgrywały takie pozycje jak: Gazeta Warszawska – WDN,
Kurier Poznański, a z czasopism teoretycznych: Przegląd Wszechpolski, a później Myśl Narodowa (zob. E. Maj, Związek Ludowo-Narodowy. Studium z dziejów myśli politycznej (Lublin:
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000): s. 161, za: J. Macała, „Obraz
życia politycznego w II RP w publicystyce obozu narodowego” [w:] Prasa Narodowej Demokracji 1886–1939, (red.) A. Dawidowicz, E. Maj (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, 2010): s. 283 [przypis nr 2]).
18
Więcej na temat podziału w SN zob. R. Dobrowolski, „Sytuacja wewnętrzna Stronnictwa
Narodowego w przededniu II wojny światowej” [w:] Narodowa Demokracja XIX–XXI wiek.
Dzieje ruchu politycznego, t. 2, (red.) T. Sikorski, A. Wątor (Toruń: Wydawnictwo Adam
Marszałek, 2012).
19
III Międzynarodówka (Międzynarodówka Komunistyczna, Komintern) funkcjonowała
w latach 1919–1943. Została założona w Moskwie i tam też miała swoją centralę. Przynależność
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komunistycznych, w których skupionych było ogółem 3 130 000 członków.
Delegcja KPP liczyła 24 członków20. Głównym tematem rozważań był rozwój
narodowego socjalizmu w Niemczech i groźba jego rozprzestrzenienia się w innych
krajach Europy, a także wypracowanie metody powstrzymującej ten niebezpieczny
dla komunizmu rozwój wypadków. Główny referat wygłosił sekretarz generalny
Komitetu Wykonawczego MK (KW MK) – Georgi Dymitrow21, który był gorącym zwolennikiem formowania frontów ludowych. Najważniejszymi zmianami
w dotychczasowej taktyce i retoryce komunistów były: stanięcie na gruncie obrony
demokracji parlamentarnej bez odrzucenia hasła dyktatury proletariatu; realizowanie jednolitego frontu z siłami robotniczymi oraz pozyskanie do niego chłopów
i drobnomieszczaństwa i utworzenia w ten sposób frontu ludowego; odrzucenie
haseł o „socjalfaszyzmie”; współdziałanie z partiami socjalistycznymi oraz rozwinięcie
pracy komunistów w klasowych związkach zawodowych. Ponadto VII Kongres
MK zalecał ograniczenie działalności KW MK na polu ingerencji w wewnętrzne
sprawy poszczególnych partii komunistycznych22.
Przebieg całego kongresu relacjonowano na łamach prasy obozu narodowego23. Stanisław Kozicki zauważał, że od ostatniego kongresu Kominternu
minęło już 7 lat, musiały więc się zmienić warunki, w których przyszło mu
działać. Działacz Stronnictwa Narodowego próbował nakreślić główny powód
zmiany metod działania. W związku z tym zwracał uwagę, podobnie jak komuniści, na wzmacniające się siły nacjonalistyczne, czego najlepszym przykładem
miał być sukces Hitlera w Niemczech i jego partii narodowosocjalistycznej.
Kozicki twierdził, że ruch nacjonalistyczny był w Europie jedynym groźnym
przeciwnikiem komunizmu, gdyż siły konserwatywne, liberalne i „radykalne”
nie były w stanie się mu przeciwstawić. W związku z tym nie mogły dziwić
hasła komunistów nawołujące do walki z faszyzmem, z którym utożsamiali
każdy ruch nacjonalistyczny24. Kozicki doszedł także do ciekawego wniosku,
poszczególnych partii komunistycznych do niej była uzależniona od przyjęcia 21 zasad (zostały
one ustalone na II Kongresie MK w 1920 r.), które omawiały zasady i cele działalności. Partie
wchodzące w skład MK musiały być bezwzględnie podporządkowane jego decyzjom i prowadzić działalność zgodną z aktualną linią władz Kremla. Jeśli chodzi o KPP, to przyjęła ona
21 warunków przynależności w lutym 1921 r. Nastąpił wtedy proces tzw. bolszewizacji partii.
Na temat początków przynależności KPP do III MK zob. K. Trembicka, Między utopią a rzeczywistością. Myśl polityczna Komunistycznej Partii Polski (1918–1938) (Lublin: Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007): s. 32.
20
H. Cimek, L. Kieszczyński, Komunistyczna Partia Polski 1918–1938 (Warszawa: Książka
i Wiedza, 1984): s. 314; Komunistyczna Partia Polski…
21
Georgi Dymitrow (18 VI 1882 – 2 VII 1949) – bułgarski działacz komunistyczny. W latach
1934–1943 był sekretarzem generalnym MK. Do 1934 r. przebywał w Niemczech, gdzie został
oskarżony o podpalenie Reichstagu. W latach 1946–1949 był premierem Bułgarii.
22
H. Cimek, L. Kieszczyński, Komunistyczna Partia Polski…, s. 315–317.
23
Publicyści obozu narodowego opierali się na doniesieniach Polskiej Agencji Telegraficznej.
24
S.K., „Komintern”, Warszawski Dziennik Narodowy, nr 64 (1935): s. 3.
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pisząc, że zarówno wzrost nacjonalizmu, jak i „logika rozwoju dziejowego”
oddziałały na politykę i społeczeństwo ZSRS:
Zlikwidowano „trockizm”, a zwycięstwo odniosła polityka Stalina.
Co to znaczy? To znaczy, że bolszewizm – jeśli się tak wyrazić
wolno – powoli się unaradawia. Trockij reprezentował nie tylko
dogmat nieustającej rewolucji, lecz prymat interesów tej rewolucji
nad interesami państwowemi Rosji. Polityka Stalina wychodzi
z założenia, że może się ostać ustrój socjalistyczny w Rosji, otoczonej
krajami kapitalistycznemi; polityka ta liczy się bardzo poważnie
z interesami państwowemi Rosji. Nie trzeba mieć żadnych poufnych
informacji z Moskwy, wystarczy uważnie obserwować politykę
zewnętrzną Rosji, ażeby się przekonać o doniosłości przemiany,
jaka się w bolszewizmie już dokonała. Cała polityka p. Litwinowa
zmierza do tego, by ustalić poprawne stosunki z państwami
kapitalistycznemi – wejście Sowietów do Ligi Narodów i ich
przymierze z Francją są szczytowemi przejawami dokonujących
się przemian...25.

Taka konstatacja była refleksem specyficznego podejścia narodowców do
ZSRS, polegającym na oddzielnym traktowaniu ZSRS i komunistów w Polsce.
Wychodzono z założenia, że o ile komunizm stanowi olbrzymie niebezpieczeństwo i na swoim terenie należy go bezwzględnie zwalczać, o tyle geopolityka
rządzi się swoimi prawami i niezależnie od sytuacji wewnętrznej w Sowietach
państwo polskie powinno dążyć do pokojowej koegzystencji ze wschodnim
sąsiadem. Ponadto część narodowych publicystów przekonywała, tak jak
Kozicki, że w ZSRS zachodziły zmiany, które miały na celu upodobnienia
Kraju Rad do dawnej Rosji i ewolucji tamtejszego ustroju w stronę bardziej
narodową. Przykładem tego stanu rzeczy miała być np. rozprawa Stalina przeciwnikami politycznymi (m.in. Trockim, Bucharinem czy Zinowiewem) jako
uderzenie w działaczy komunistycznych pochodzenia żydowskiego. Było to
zgodne z popularnym wśród narodowców mitem, że to głównie Żydzi stali za
rewolucją bolszewicką i była to ich zemsta na narodzie rosyjskim26.
Próbą analizy, w czym tkwiła istota idei frontu ludowego, był tekst Zygmunta Wasilewskiego. Przekonywał on, że wcale nie chodziło o „lud”: „Hasło
jest oszukańcze. Robota bowiem nie jest ludowa, prowadzi ją elita oświeconej
25

Tamże.
W.J. Muszyński, „Między geopolityką a ideologią. Polski ruch narodowy w II Rzeczypospolitej wobec komunizmu i komunistów – zarys problematyki na przykładzie Warszawy”
[w:] Komuniści w międzywojennej Warszawie, (red.) E. Kowalczyk (Warszawa: IPN, 2014): s. 340,
342–343. Więcej na temat stosunku obozu narodowego do ZSRS zob. G. Zackiewicz, Polska
myśl polityczna wobec systemu radzieckiego 1918–1939 (Kraków: Arcana, 2004): s. 168–170.
26
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międzynarodówki w widokach zupełnie innych. Walka toczy się o byt cywilizacji
chrześcijańskiej. Cóż wygrał »lud« w Rosji? W niebezpieczeństwie są podstawy
życia społecznego i politycznego życia narodów”27. Wasilewski pisał także, że
próba łączenia się komunistów z organizacjami, które sam komunizm „w końcu
odrzuca, a nawet bezwzględnie tępi” była podyktowana jedynie osiągnięciem
pierwszego celu MK, jakim było zwalczenie dążeń narodowych28.
Właśnie nowa taktyka postulowana przez VII Kongres MK najbardziej
interesowała obóz narodowy, gdyż miała wpływ na działalność komunistów
na terenie II Rzeczypospolitej. Na pierwszy plan wybijała się zmiana stosunku do socjalistów, która – zdaniem publicystów endeckich – miała duże
znaczenie polityczne, a nawiązanie współpracy między KPP a Polską Partią
Socjalistyczną było przez nich traktowane jako swoista transakcja wiązana: „Bo
stronnictwa socjalistyczne i radykalne w Europie zachodniej są w rozkładzie,
ich siły i wpływy topnieją z dnia na dzień. Komuniści natomiast posiadają
organizację, ideologię i metody działania rewolucyjnego. Byli dotychczas niejako poza nawiasem życia politycznego, obecnie, gdy rozgrzeszą ich socjaliści
i radykaliści, mogą wykazać dużą prężność i dużą inicjatywę”29. Tak więc na
nowej taktyce miały zyskać obie strony: komuniści mieli wnieść nowy impuls
i zdecydowanie w działania socjalistów, a ci zaś wprowadzić członków KPP
w świat legalnej działalności, co mogło dać dostęp komunistycznej propagandzie i agitacji do szerszego grona odbiorców. Narodowych demokratów taka
perspektywa musiała niewątpliwie niepokoić.
Alarmujące musiały być także doniesienia na temat planowanego przez
działaczy komunistycznych przenikania do organizacji, które potencjalnie
były biegunowo oddalone od ich ideologii. Powołując się na komunikaty
Katolickiej Agencji Prasowej (KAP), miano tu na myśli organizacje katolickie
i chrześcijańskie30. Katolicka Agencja Prasowa donosiła ponadto, że komuniści mieli wręcz oświadczać: „Wprowadziliśmy naszych agitatorów do fabryk
w celu utworzenia wspólnych komitetów strajkowych, złożonych z komunistów, socjaldemokratów i chrześcijańskiej demokracji oraz z przedstawicieli
robotników jeszcze niezorganizowanych”31.
Publicyści endeccy nie mieli też złudzeń co do roli, jaką komuniści w tym
jednolitym froncie zamierzali odgrywać. Ich pozycja miała stale rosnąć wobec
socjalistów, gdyż, jak to zostało stwierdzone w WDN – „radykałowie [w tym
wypadku chodzi o komunistów – przyp. red.] są wodzami bez armii”. Miało to
oznaczać, że socjaliści dostarczą komunistom – czyli „wodzom” – odpowiedniej
27
28
29
30
31

Z.W., „Dwa fronty”, Myśl Narodowa, nr 22 (1936): s. 337.
Tamże, s. 338.
S.K., „Nowa taktyka »Kominternu«”, WDN, nr 73 (1935): s. 3.
„Koń trojański”, WDN, nr 17 (1936): s. 3.
Tamże.
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„armii” do zarządzania. Jeśli zaś chodzi o skrajność głoszonych haseł, to działacze PPS nie mogli się równać ze swymi potencjalnymi partnerami politycznymi. Narodowcy żywili ponadto przekonanie, że idea frontu ludowego to
klasyczny zabieg taktyczny, mający umożliwić komunistom dojście do władzy.
Po osiągnięciu tego celu mieli niechybnie porzucić swoich sojuszników. Na
dowód tych tez w WDN został przytoczony fragment przemówienia Marcela
Cachina32, które wygłosił w Lyonie na zjeździe Francuskiej Partii Komunistycznej: „Podpisaliśmy program frontu ludowego, ten program minimalny
nie jest komunistyczny. Niech nam pozwolą osiągnąć cele najbliższe, a potem
zobaczymy. Nie zapominamy, że naszym celem istotnym jest zrobienie francuskiej Republiki Sowietów. Możemy robić sojusze i brać udział w wielkim
ruchu ludowym, ażeby powstrzymać rozwój faszyzmu. Lecz obowiązkiem
naszym jest podnieść proletariat do godności klasy rządzącej”33.
W podobnym tonie brzmiał komunikat Komitetu Głównego Stronnictwa
Narodowego, który traktował o sytuacji w Polsce:
Nie jest to jeszcze stanowczy atak komunizmu na kraj, komunistyczna
rewolucja, ale okres przygotowywania sobie mas do tej rewolucji
i zatruwania myśli społeczeństwa pierwiastkami rozkładu, które
muszą się rozpowszechniać, ażeby rewolucja mogła się udać. Pomagają
je szerzyć liczne żywioły, które pozornie dalekie są od komunizmu.
Wspólnie wzięte, tworzą one tak zwany dziś „front ludowy” – nazwa
występująca i w innych krajach, służąca do połączenia tych wszystkich,
którzy, według ostatniej komendy z Moskwy, mają w przejściowym
okresie przygotować panowanie komunizmu34.

Tak więc organizacje niekomunistyczne miały być w rękach KPP tylko
narzędziami, za pomocą których komuniści planowali najpierw stworzyć grunt
pod rewolucję, a później przejąć pełnię władzy.

Sojusznicy i sympatycy frontu ludowego
w oczach narodowców
Dostrzeżenie przez obóz narodowy niebezpieczeństwa rozszerzenia wpływów komunistycznych przez nową formę ich działania oraz szerokie definiowanie frontu ludowego przez sam Komintern (jako frontu wszystkich sił
politycznych stojących na gruncie demokracji i antyfaszyzmu) sprawiało, że
kategoria „współpracowników” tegoż frontu była bardzo pojemna. Oskarżenia
32
33
34

Jeden z założycieli Francuskiej Partii Komunistycznej.
„Ofensywa komunizmu”, WDN, nr 24 (1936): s. 3.
Z.W., „Dwa fronty”, Myśl Narodowa, nr 22 (1936): s. 338.
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publicystów endeckich padały prawie na każdego, kto tylko mógł mieć jakiś
kontakt z komunistami bądź głosił hasła bliskie wywrotowcom. Warto więc
przyjrzeć się kto jeszcze, oprócz oczywiście samych komunistów, miał współtworzyć tenże front.
Partią polityczną, która w oczach narodowców była najsilniej obarczona „kolaboracją” z KPP, była PPS. Koronnym na to dowodem miało być podpisanie
między tymi dwiema partiami „paktu o nieagresji” latem 1935 r., który zerwano
już w listopadzie 1936 r.35 Sam VII Kongres MK wskazywał, że to właśnie socjaliści mieli być głównymi partnerami komunistów, i w związku z tym narodowcy
zaczęli traktować PPS jako „parawan dla komuny”36. Przykładem ilustrującym,
jak łatwo można było zostać w oczach narodowców uznanym za współpracownika frontu ludowego, był komentarz do wyboru zarządu miejskiego Pabianic.
Warszawski Dziennik Narodowy relacjonował, że powstał blok PPS, Chrześcijańskiej Demokracji, Żydów i sanacji, mający na celu wytypowanie własnych
przedstawicieli do zarządu. W opozycji pozostali tylko radni obozu narodowego,
którzy głosowanie to przegrali. Ten przebieg wydarzeń potwierdzał narodowym
demokratom ogólną sytuację w Polsce, gdyż stwierdzili: „Z rozmaitych stron kraju
nadchodzą wiadomości, iż tworzy się »Front Ludowy«, w skład którego wchodzą:
sanacja, socjaliści i Żydzi. Spółka ta wspomagana jest przez komunistów, a tu
i ówdzie przez sanacyjnych »chadeków«”37.
Pod wpływem postanowień VII Kongresu MK mieli pojawić się w kraju
także tzw. kryptokomuniści. Narodowcy pisali o nich jako o nowym typie
wywrotowców, którzy pozornie przystosowywali się do warunków danego środowiska i posługiwali się jego językiem. Endecy widzieli ich działalność m.in.
w szkołach powszechnych, jako przykład podając podręcznik autorstwa Jana
Balickiego i Stanisława Maykowskiego, w którym zamieszczono wiersz Dzieci
rosyjskie i traktor, będący apoteozą metod pracy w Sowietach. Ostrzegano także,
że nawet zdecydowani przeciwnicy komunizmu mogli zostać wykorzystywani
przez „kryptokomunistów”. A stać się tak mogło przez „postępowanie lekkomyślne, nieprzemyślane, zwłaszcza przez płytką demagogię”38. Na poparcie tych
tez zostały przytoczone słowa Feliksa Młynarskiego. Według tego ekonomisty,
nawet eksperymentowanie (np. pod pozorem gospodarki planowanej) może
zbliżać polskie społeczeństwo do form ustrojowych ZSRS. W związku z tym,
jak sam pisał: „W imię walki z bolszewizmem stosuje się coraz częściej jego
główne zasady... W ten sposób »bolszewizm zwyciężyć może rękami swych
przeciwników«”39.
35
M. Śliwa, Polska myśl socjalistyczna (1918–1948) (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988): s. 172.
36
„PPS parawanem dla komuny”, WDN, nr 313 (1936): s. 3.
37
„Blok sanacji, socjalistów i Żydów wybiera prezydium m. Pabianic”, WDN, nr 42 (1936): s. 5.
38
„Kryptokomuniści”, WDN, nr 282 (1936): s. 3.
39
Tamże.
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Wśród organizacji, które miały czynnie wspierać powstawanie frontów
ludowych, znalazła się również masoneria. Obóz narodowy widział w lożach
masońskich sprzymierzeńców komunistów, którzy razem z nimi przygotowywali
grunt pod bolszewizację Europy. Miało to znaczenie w kontekście polskich
interesów narodowych. Mianowicie obóz narodowy wychodził z założenia, że
masoneria zawsze działała na niekorzyść Polski i na dowód tego akcentował
on (na podstawie prac dr. Kazimierza Morawskiego) rolę, jaką wolnomularze
mieli odegrać w rozbiorach Polski. W dobie idei frontów ludowych endecy
przekonywali, że masoneria szukała porozumienia z komunistami w obawie
przed rozwojem ruchów narodowych w Europie40.
W gronie sojuszników frontu ludowego wymieniano także Żydów. Obóz
narodowy kreował ich nawet na „główny filar” oraz „heroldów” nowej taktyki
komunistów. Powodem takiego postrzegania Żydów było bronienie przez nich
idei frontu ludowego na łamach ich prasy, gdzie przekonywali, że ta koncepcja
była pewną platformą przeznaczoną do działania dla przeróżnych osób, grup
oraz organizacji, takich jak PPS, bezpartyjni robotnicy, chłopi, inteligencja,
a nawet chadecy. W związku z tym żydowscy publicyści uważali, że „w takim
»mieszanem« towarzystwie komuniści będą musieli siedzieć jak myszy pod
miotłą”41.
Narodowcy zauważali nadreprezentację żywiołu żydowskiego w samej KPP,
co samo w sobie stanowiło powód licznych ataków na tę mniejszość narodową.
Endecy bardzo często poruszali tę kwestię na łamach swojej prasy, niejednokrotnie znacznie ją demonizując, twierdząc np. że „działaczami komuny niemal
w 90 proc. są Żydzi”42. Publicyści obozu narodowego uważali również, że front
ludowy stanowi narzędzie narodowej polityki żydowskiej. Analogicznie jak
w przypadku masonerii – front ludowy miał być bronią przeciw rosnącym siłom
narodowym w krajach Europy, a taki rozwój sytuacji mógł uderzać w żywotne

40

„Masoneria i Polska”, WDN, nr 54 (1936): s. 3.
„Kuszenie”, WDN, nr 110 (1936): s. 3.
42
„Komuna prowokuje na wyższych uczelniach”, WND, nr 114 (1936): s. 9. Należy zaznaczyć,
że narodowcy mieli także trafniejsze uwagi dotyczące uczestniczenia Żydów w działalności
KPP, twierdząc chociażby, iż żywioł ten był głównym sztabem partii komunistycznej w Polsce
(zob. „Wrogowie państwa w ujęciu p. Mackiewicza”, WDN, nr 205 (1935): s. 3). Ta opinia jest
zbieżna z badaniami Henryka Cimka, dzięki którym można określić skład narodowościowy
władz KPP. W styczniu 1936 r. Komitet Centralny KPP liczył 30 członków i zastępców –
15 Polaków, 12 Żydów, 2 Ukraińców i 1 Białorusina. Jednak po dodaniu członków KC
KPZB i KC KPZU te liczby wyglądały już inaczej, przewagę uzyskiwali Żydzi. Tak więc
na 52 działaczy (bez zastępców) było – 21 Żydów (40,4 proc.), 17 Polaków (32,7 proc.), 8
Białorusinów (15,4 proc.), 5 Ukraińców (9,6 proc.) i 1 Litwin (1,9 proc.) (zob. H. Cimek,
Problemy narodowościowe w Komunistycznej Partii Polski [w] Radykalna lewica na ziemiach
polskich w latach 1893–1938. SDKPiL, KPRP, KPP, red.) R. Rauba (Zielona Góra: Drukarnia
Wydawnictwo „Druk-Ar”, 2009): s. 14).
41
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interesy Żydów43. Oskarżenia te znalazły odzwierciedlenie w cytowanym już
wcześniej komunikacie KG SN, w którym pisano: „Skutkiem tego to, co się
nazywa »frontem ludowym«, jest w głównej swej masie »frontem żydowskim«:
Żydzi przytłaczają swą liczbą żywioły polskiego pochodzenia w organizacji
komunistycznej, stanowią znaczną część socjalistów, niezorganizowany tłum
żydowski dostarcza masy na ulicę, a inteligencja żydowska jest główną siłą
umysłową »frontu ludowego«”44. Podobnie rzecz widział Roman Dmowski,
który jeszcze w pierwszej połowie lat 30. pisał, że komunistów wspierały środowiska zagrażające naszej cywilizacji, a głównych sojuszników wywrotowców
widział właśnie wśród Żydów i masonerii45.
Oprócz Żydów narodowcy zauważali także szkodliwą działalność radykalnej
inteligencji, która poddawała się bolszewickiej propagandzie i świadomie lub
nieświadomie sama przyczyniała się do jej rozprzestrzeniania. Był to właściwie
element charakterystyczny dla komunistów (i partii lewicowych w ogóle),
którzy wykorzystywali świat kultury do niesienia „postępu” (w swoim osobliwym rozumieniu tego pojęcia). W sukurs przychodziły im różnego rodzaju
„autorytety”, które m.in. wychwalały stosunki panujące w Sowietach i przedstawiały je jako wzór do naśladowania. Należy przyznać, że ten sposób szerzenia
propagandy był prowadzony ze sporym powodzeniem, gdyż liczba pozycji
o takich treściach była całkiem duża, i to mimo stałego działania cenzury
w międzywojennej Polsce46.
Przykładem takiej działalności miała być odezwa literackich wydawnictw
lewicowych: Lewara, Lewego Toru, Naszej Wsi i Po Prostu, zamieszczona w wileńskim Słowie. Oto jej fragment:
Spychając masy na głodny poziom bytowania, wydzierając im resztki
wywalczonych ongiś praw politycznych – jednocześnie atakuje
faszyzm wszelką niezależną działalność kulturalną, niezależną
twórczość literacką i artystyczną. Prześladuje się niezależnych
pisarzy, skazuje ich na niedostatek i milczenie. Za pomocą korupcji
i nacisku deprawuje i wypacza charaktery, by poddać literaturę
swym celom. Sfaszyzowana literatura urabia szerokie masy w duchu
nacjonalistycznym, wojennym. Literatura na usługach reakcji,
literatura faszyzmu – to literatura upadku47.

43

„Kuszenie”, WDN, nr 110 (1936): s. 3.
Z.W., „Dwa fronty”, Myśl Narodowa, nr 22 (1936): s. 338.
45
K. Kawalec, Roman Dmowski (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002): s. 277.
46
P. Juzwa, „Komuniści w latach 30. – agenci i użyteczni idioci”, Glaukopis, nr 30 (2014):
s. 385.
47
Cat, „Robota wspólnego frontu w Polsce”, Słowo, nr 316 (1935): s. 1.
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Zdaniem endeków, odezwa ta była przesycona frazeologią antyfaszystowską
na wzór komunistyczny. Nie mieli w tym momencie złudzeń i okrzyknęli
takich pisarzy komunistycznymi bądź komunizującymi, którzy chcą walczyć
z domniemanym faszyzmem, mając, świadomie bądź nie, hasła komunistyczne
na ustach. Autor artykułu zwrócił także uwagę, że paradoksalnie to w faszystowskich Włoszech nawet „taki” Benedetto Croce48, przeciwniki faszyzmu,
może wydawać swoje dzieła, natomiast w ZSRS pisarze krytykujący ustrój
komunistyczny nie tylko nie mogą publikować, ale nawet żyć na wolności49.
W podobnym tonie wypowiadał się Jędrzej Giertych, który w swojej pracy
O wyjście z kryzysu stawiał komunistów wraz z Żydami i masonerią wśród największych wrogów obozu narodowego. Pisał on o „poputczikch” komunizmu,
czyli osobach, które miały bardziej bądź mniej świadomie torować ścieżki ideom
głoszonym przez wywrotowców. Dużą ich liczbę Giertych dostrzegał właśnie
wśród inteligencji. Ponadto wymieniał całe partie i organizacje, w których
komuniści bądź „poputcziki” komunizmu działali: PPS (zwłaszcza związane
z nią związki zawodowe), odłamy ludowców, odłamy polityczne Ukraińców,
liczne odłamy sanacji oraz „niezliczone organizacje i instytucje społeczne,
kulturalne, gospodarcze”50.
Giertych zwracał także uwagę na młodych socjalistów, którzy wstępowali
w szeregi PPS. Uważał, że w odróżnieniu od starszego pokolenia, działającego
jeszcze przed I wojną światową, którego nie sposób było nazwać komunistami,
młodsze pokolenie było bardzo podatne na wpływy ideologii wywrotowej.
Twierdził więc, że młodzież PPS swym „światopoglądem, psychologią i postawą”
reprezentuje właśnie komunizm51.
Endecy kładli również nacisk na aspekt religijny. Było to związane ze zwrotem
obozu narodowego ku religii katolickiej zapoczątkowanym w 1927 r. broszurą
Romana Dmowskiego Kościół, naród i państwo. Od tego momentu można
mówić o formowaniu się w łonie Narodowej Demokracji idei nacjonalizmu
chrześcijańskiego, który, ujmując rzecz w dużym skrócie, zakładał silne zespolenie katolicyzmu z polską myślą narodową52. W tym kontekście zauważalny
był fakt łączenia ateizmu, bezbożnictwa czy chociażby wrogości do katolicyzmu
z ideologią bolszewicką oraz wszelkimi przejawami jej działania, w tym m.in.
z koncepcją frontu ludowego. Oprócz komunistów do tej grupy zaliczano
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Ten włoski filozof, krytyk literacki i polityk był zdecydowanym przeciwnikiem faszyzmu
i Benita Mussoliniego.
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Zob. B. Grott, Nacjonalizm chrześcijański. Myśl społeczno-państwowa formacji narodowo-katolickiej w Drugiej Rzeczypospolitej (Kraków: „Universitas”, 1991).
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także masonów, Żydów oraz radykalną inteligencję53. Dał temu wyraz jeden
z redaktorów w WDN, konstatując, że wszędzie, gdzie rozpoczynała się działalność komunistów, tam na pierwszy plan mieli się wysuwać właśnie bezbożnicy:
„Dlatego też tam, gdzie widzimy wzmożoną działalność wszelkiego rodzaju
wolnomyślicieli, gdzie się prowadzi ożywioną walkę na rzecz ateizmu, trzeba
doszukiwać się postępującej za tą przednią strażą zwartej kolumny komunistycznej roboty, wyposażonej we współczesne narzędzia politycznej walki”54.
Inną ważną organizacją, którą narodowcy posądzali o skrajnie lewicowe
inklinacje i tym samym o sympatie do frontu ludowego, był Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Było to tym istotniejsze dla obozu narodowego,
gdyż gra toczyła się tu o dużą stawkę – młode pokolenie Polaków. Za sztandarowy przykład lewicowych tendencji tej organizacji uchodziło pismo Płomyk,
a dokładniej rzecz ujmując – numer 25 z 1936 r., w którym wychwalano
stosunki panujące w ZSRS55. Sprawa była na tyle poważna, że nawet ówczesny
minister spraw wewnętrznych – Władysław Raczkiewicz – polecił Komisariatowi Rządu skonfiskować ten numer pisma56.
Jak więc widać, określanie, kto należał do frontu ludowego, przychodziło
narodowcom z łatwością. Właściwie można powiedzieć, że – w ich oczach –
potencjalnym partnerem dla komunistów mógł być każdy, kto nie należał do
obozu narodowego. Nie trzeba było mieć nawet bliższych lub dalszych kontaktów z wywrotowcami, aby zostać posądzonym o sprzyjanie im i maszerowanie
z nimi w jednym szeregu – pod szyldem frontu ludowego. Wystarczyło głosić
poglądy, odbiegające od retoryki obozu narodowego, bliskie hasłom rzucanym przez Komintern i jego ekspozytury – w Polsce była to KPP. Z drugiej
jednak strony bardziej krytyczny czytelnik prasy endeckiej mógł mieć mieszane
uczucia. Oskarżanie tak wielu organizacji i partii politycznych mogło osłabić siłę argumentacji endecji oraz wywołać wrażenie, że sami narodowcy nie
wiedzieli, jak naprawdę prezentuje się siła frontu ludowego w Polsce. Cenne
w tym kontekście wydają się uwagi Michała Strzeleckiego o wizerunku wroga
w ujęciu narodowców. Strzelecki zwraca uwagę na wykorzystywanie przez
obóz narodowy mitu politycznego, który miał za zadanie przedstawić tego
wroga w sposób fragmentaryczny, powierzchowny i emocjonalny, posługując
się przy tym dużą dozą subiektywizmu. Ponadto ten zmitologizowany obraz
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miał uwiarygodnić środowisko endeckie jako to, które nieustannie stoi na
straży interesów i prawidłowego rozwoju narodu polskiego57.

Infiltracja Polskiej Partii Socjalistycznej
i Stronnictwa Ludowego
Najwięcej miejsca w prasie obozu narodowego, w kontekście formowania
się frontu ludowego, poświęcono związkom PPS z KPP. Podstawę ataków na
socjalistów stanowił, wspomniany już, „pakt o nieagresji” z komunistami.
W tym miejscu rozważyć, na jakich zasadach to formalne zawieszenie broni
miało funkcjonować. Przede wszystkim obie strony miały zaprzestać ataków na
łamach prasy, w związkach zawodowych planowano prowadzić wspólny werbunek. Istotne z punktu widzenia komunistów było niewątpliwie dopuszczenie
ich na zebraniach PPS do głosu. Ponadto obie partie planowały zintensyfikowanie starań na rzecz uwolnienia więźniów politycznych, a także domagać się
zbliżenia Polski z ZSRS kosztem stosunków z III Rzeszą58.
Samo porozumienie nie przetrwało jednak długo i pomimo kilku wspólnych
sukcesów, o których będzie jeszcze mowa, Centralny Komitet Wykonawczy
PPS zaczął się szybko dystansować od KPP. Przejawem tego stanu rzeczy było
zebranie Rady Naczelnej w maju 1936 r., podczas którego opowiedziano się za
zdecydowanym ograniczeniem kontaktów z KPP. Swój referat wygłosił wówczas
m.in. Kazimierz Pużak59 (przeciwnik jednolitego frontu), który poparła zdecydowana większość uczestników obrad (przybyło około 70 osób). W związku
z tym przyjęto rezolucję aprobującą współpracę ze Stronnictwem Ludowym,
jednocześnie odrzucającą głębszą współpracę z komunistami, zachowując przy
tym pakt o nieagresji60.
Mimo tych działań kierownictwa PPS i zapewnień, że „Rada Naczelna, stojąc
nadal na stanowisku tzw. paktu o nieagresji, tzn. niezaostrzania stosunków
wewnętrznych ruchu robotniczego, stwierdza, że współpraca pozytywna Polskiej
Partii Socjalistycznej i Komunistycznej Partii Polski jest ze względów ideowych
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i ze względów praktycznych rzeczą niemożliwą”61, obóz narodowy stał na stanowisku, że istnieje „ogromna dziedzina pracy negatywnej, gdzie współdziałanie
widocznie jest możliwe”, o czym miał świadczyć właśnie „pakt o nieagresji”62.
Już samo jego zawarcie miało obrazować „głęboki upadek moralno-polityczny”
polskich socjalistów. Publicyści endeccy wyrażali ponadto zdumienie, że PPS
zdawała się nie rozumieć, iż jest to zawieszenie broni „ze zdrajcami kraju,
z wrogiem jego niepodległości, z obcą agenturą, przygotowującą zniszczenie
kraju i wrogi najazd”, co tym samym, w przypadku spełnienia się idei frontu
ludowego, miałoby grozić utratą niepodległości63.
Nawet zerwanie „paktu o nieagresji” nie przyczyniło się do zaniechania
ataków na PPS w kontekście współpracy z komunistami. 7 i 8 listopada 1936 r.
RN PPS zadecydowała o zakończeniu współpracy z KPP. Informacja na ten
temat pojawiła się co prawda w prasie endeckiej, ale WDN nie omieszkał skonstatować, że rezolucja wówczas podpisana była wymierzona przede wszystkim
w Stronnictwo Narodowe. W dalszej kolejności odnotowano, że znajduje się
tam także ustęp dotyczący KPP. W rezolucji RN PPS można przeczytać o oskarżeniach komunistów o prowadzenie akcji dywersyjnej w ruchu socjalistycznym
oraz: „W tych warunkach hasło komunistyczne »jednego frontu« – wszędzie,
tylko nie w Rosji, współpraca z socjalistami, wszędzie – a w Rosji prześladowania i więzienia i zbiorowy mord dokonywany na socjalistach i opozycji
komunistycznej – musi być traktowane, jako frazes, za którym kryje się zamiar
rozsadzenia ruchu robotniczego i socjalistycznego i osłabienia go w nadziei, że
wówczas podda się on komendzie komunistycznej”64.
Obóz narodowy pozostał co najmniej sceptyczny wobec tych postanowień
i słów zawartych w rezolucji RN PPS. W jego oczach miałyby one sens, gdyby
socjaliści faktycznie zwalczali komunizm w zasięgu swych wpływów i potępiali fronty ludowe na całej arenie międzynarodowej. Tymczasem narodowcy
podkreślali wcześniejsze wydarzenia, które ich zdaniem niezbicie świadczyły
o uczestniczeniu socjalistów nie tylko w powstawaniu, ale i w działaniu frontu
ludowego w Polsce. Tak skwitowali omawianą rezolucję: „Tymczasem PPS
w kraju faktycznie idzie z komunizmem, np. w wyborach łódzkich i sławi
przez komunistów w Europie organizowane fronty ludowe. Idzie również
na lep propagandy komunistycznej, głosząc niepoczytalną walkę z ruchami
narodowymi, które głównie i skutecznie walczą z komunizmem”65.
Powód do kolejnych oskarżeń wobec PPS przyszedł bardzo szybko. Na
początku 1937 r. został zamknięty jednolitofrontowy Dziennik Popularny,
61
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w którego redakcji znajdowali się działacze PPS. Jak informowała Polska Agencja
Telegraficzna (PAT), gazeta ujawniała „wyraźne sympatie prokomunistyczne
oraz głosiła hasła i myśli, będące realizacją linii politycznej 7 kongresu Kominternu”66. Narodowcy zwracali uwagę, że jest to kolejny dowód na to, iż trudno
jest zachować granicę między socjalizmem a komunizmem. Przestrzegali także
przed myśleniem, że PPS jest odporna na agitację komunistyczną ze względu
na swą niepodległościową i w dużej mierze antykomunistyczną postawę. Ich
zdaniem, „życie coraz częściej zaprzecza temu mniemaniu”. Co ciekawe, w tym
miejscu znów odezwały się reminiscencje podpisania, zerwanego już przecież
wtedy, „paktu o nieagresji”. Endecy właśnie to zdarzenie uważali za jedną
z głównych przyczyn przenikania działaczy KPP do PPS: „PPS zresztą nie
odcięła się należycie od tego niebezpieczeństwa, gdyż odrzuciwszy proponowane jej przez komunistów ścisłe przymierze, zawarła z nimi, jak wiadomo,
pakt nieagresji”67. Co warte uwagi, CKW PPS negatywnie zaczął odnosić się
do uczestnictwa swoich działaczy w redagowaniu Dziennika Popularnego.
Kierownicy partii socjalistycznej domagali się nawet od Norberta Barlickiego68
(wówczas członka samego CKW) i Stanisława Dubois69 opuszczenia grona
redaktorskiego70. Pokazywało to, że najwyższe władze PPS faktycznie odnosiły
się nieprzychylnie do wspólnej działalności swoich działaczy z komunistami,
a zerwanie „paktu o nieagresji” było realnym i świadomym działaniem.
Innym niepokojącym zdarzeniem, które świadczyło o występowaniu tendencji radykalnych w łonie PPS, były wybory do Okręgowego Komitetu Robotniczego (OKR) we Lwowie. Od pewnego już czasu tamtejszy OKR radykalizował
się i podążał w stronę jednolitego frontu. W związku z tym dochodziło do
napięć między środowiskiem lwowskich socjalistów a CKW. Przewagę we
Lwowie osiągnęła grupa radykałów z Janem Szczyrkiem i Wincentym Markowskim na czele, którzy wygrali wybory do władz tamtejszego OKR. Na sali
wówczas obecny był Pużak, będący sekretarzem generalnym PPS, który nie
krył swojej dezaprobaty dla zaistniałej sytuacji71. Sprawa była na tyle poważna,
że we Lwowie zaczęła działać komisja tymczasowa, mająca przeprowadzić
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czystki w tamtejszym oddziale partii. W związku z tymi wyborami istotnie
postanowiono przeprowadzić weryfikację wśród lwowskich działaczy i w jej
wyniku usunięto z partii Szczyrka72.
W niekorzystnym świetle, w oczach obozu narodowego, a zapewne także
znacznej części społeczeństwa, stawiały PPS liczne procesy jej działaczy, oskarżonych o działalność komunistyczną73. Jednym z ciekawszych był proces
dr. Bolesława Drobnera74. Został on oskarżony o działalność komunistyczną,
w jego mieszkaniu zaś znaleziono liczne publikacje o proweniencji komunistycznej. Drobner zeznawał, że przeglądał je tylko ze względów naukowych75.
W akcie oskarżenia zawarto takie zarzuty jak: propagowanie idei jednolitego
frontu, wygłaszanie odczytów o ZSRS, prowadzenie działań mających na
drodze rewolucji obalić ustrój czy też wywoływanie wrogich nastrojów wobec
ustroju II RP76. W dalszej części swych zeznań oskarżony przyznawał się do
współpracy z zamkniętym już wtedy jednolitofrontowym Dziennikiem Popularnym, ale jednocześnie twierdził, że PPS udzielała temu pismu moralnego
poparcia77. Było to tylko w części prawdą, gdyż jakkolwiek początkowo CKW
PPS faktycznie udzielił poparcia temu dziennikowi, szybko zaczął odnosić się
negatywnie do tej działalności78.
Co ciekawe, Drobner opowiadał się za legalizacją KPP, ale tylko ze względu
na to, że ułatwiłoby to walkę z komunistami w Polsce, gdyż, jak zeznawał,
walczył z komuną i był przez nią zwalczany79. W zupełnie innym świetle wypadał jednak oskarżony w kontekście wydarzeń w Krakowie w marcu 1936 r.,
gdzie był jedną z czołowych postaci krwawego strajku, stojąc na czele mocno
komunizującej lewicy PPS80. O bliższych związkach oskarżonego z komunistami mógł też świadczyć fakt, że już we wrześniu 1936 r. został on usunięty
z PPS. Jednym z powodów była obrona przez Drobnera idei jednolitego frontu
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i jego wejście w konflikt m.in. z Kazimierzem Pużakiem, który namawiał do
zaprzestania kontaktów z KPP81.
W latach, które obejmują ramy tego artykułu, w Hiszpanii trwała wojna
domowa między siłami rządu Republiki Hiszpanii (rząd lewicowy, wspierany
m.in. przez ZSRS) a siłami szeroko pojętej prawicy (siły nacjonalistyczne
i monarchistyczne, wspierane m.in. przez III Rzeszę i faszystowskie Włochy).
Sympatie dla jednej bądź drugiej strony stanowiły dla narodowców miernik
politycznej postawy. Nie było tajemnicą, że stronę republikańską wspierali
zarówno socjaliści, jak i komuniści, co stanowiło jedną z podstaw wspólnego frontu ludowego i pozostawało w zgodzie z duchem „paktu o nieagresji”
między PPS a KPP. Wspólna agitacja na rzecz lewicowego rządu była wodą na
młyn dla opinii publicznej obozu narodowego – miała być jednym z lepszych
przykładów współdziałania polskich socjalistów z komunistami. W kontekście wojny hiszpańskiej doszło do wydarzenia, które dla endeków stało się
jednym z głównych dowodów działania frontu ludowego w II RP. Mianowicie
29 kwietnia 1937 r. batalion im. Jarosława Dąbrowskiego, w którym walczyli
polscy ochotnicy w ramach brygad międzynarodowych formowanych pod
auspicjami ZSRS, został uhonorowany sztandarem przez delegację z Polski.
Właśnie skład tej delegacji był dla obozu narodowego głównym przedmiotem
rozważań. Wspólnie sztandar mieli wręczać: Gustaw Rwal82 z KPP, Wiktor
Alter83 z Bundu oraz Antoni Zdanowski84 z PPS. Tym informacjom próbował
zaprzeczać Robotnik, który twierdził, że Rwal nie był członkiem delegacji,
natomiast Zdanowski i Alter mieli wizytować batalion w „przykładnej zgodzie
polsko-żydowskiej”85. Na nieszczęście socjalistycznego pisma Gazeta Polska
(organ rządowy) zamieściła zdjęcia (były to odbitki z Dąbrowszczaka – oficjalnego pisma batalionu) wszystkich trzech delegatów razem oraz nawet moment,
w którym Rwal wręcza osobiście sztandar batalionowi. Ponadto Gazeta Polska
dotarła do wydawanego w Paryżu Dziennika Ludowego, w którym korespondent
z Hiszpanii relacjonuje wizytę polskiej delegacji i potwierdza fakt wręczenia
sztandaru przez Rwala. W obliczu takich dowodów trudno było już skrywać
obecność działacza KPP obok Zdanowskiego. Komentarz wystawiony w WDN
81

M. Śliwa, Bolesław Drobner..., s. 170, 176.
Gustaw Reichel pseud. Rwal (5 II lub 1 III 1900 – 17 IX 1938) – działacz komunistyczny,
jeden z przywódców Komunistycznej Partii Górnego Śląska, członek Biura KC KPZB i KC
KPZU.
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Wiktor Alter (7 II 1890 – 17 II 1943) – działacz Bundu, zwolennik współpracy tej partii
z KPP. Publikował w Fołks Cajtung.
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Antoni Zdanowski (5 IV 1895 – 19 I 1948) – działacz PPS, w II RP sekretarz Komitetu
Centralnego Związków Zawodowych. Po II wojnie światowej był aresztowany i torturowany
przez UB.
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„PPS, komuna i »Bund« wspólnie »wizytują« polski legion w Hiszpanii”, WDN, nr 158
(1937): s. 3.
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był wymowny: „Z takim oto »Polakiem« [Rwalem – przyp. red.], zarówno jak
z przedstawicielem żydowskiego »Bundu« Alterem, którego się nie wypiera,
stanął w Hiszpanii w jednym rzędzie przedstawiciel PPS! I nie mówić tu o łączności między PPS a komunistami i żydostwem!”.86
Narodowcy, próbując wyjaśnić, dlaczego PPS była podatna na agitację
komunistyczną, akcentowali nie tylko oczywistą bliskość ideową, wywodzącą się
od koncepcji Karola Marksa, lecz także stosunkowo sporą liczbę Żydów w obu
partiach. Mieli oni ułatwiać przenikanie komunistów w szeregi socjalistów.
W tym kontekście publicyści obozu narodowego zwracali uwagę na podział
komunistów na stalinowców i trockistów. Ich zdaniem, w Polsce przeważali
trockiści (zapewne ze względu na to, że mieli to być w większości działacze
żydowscy, a ci, zdaniem endeków, mieli stanowić większość wśród polskich
komunistów). Jednak, co istotne w kontekście frontu ludowego, trockiści mogli
sobie pozwolić na większą swobodę działania względem dyrektyw Kominternu
i tym samym uśpić „czujność instynktu polskiego wśród naszych socjalistów”87.
W oczach endeków ten odłam komunistów nie dążył do uzależnienia PPS od
Kominternu, ale planował wykorzystać go do własnych celów – odegrania
we froncie ludowym roli „samodzielnych kierowników przyszłej rewolucji
w Polsce”88.
Obóz narodowy torpedował także próby utworzenia przez PPS frontu
demokratycznego. Jego koncepcja zakładała sojusz ze Stronnictwem Ludowym, socjalistami mniejszości narodowych i przedstawicielami inteligencji
pracującej; poza jego ramami miała pozostać KPP. Inicjatywę wspierali czołowi
przedstawiciele PPS – Mieczysław Niedziałkowski89, Kazimierz Czapiński90
i Zygmunt Żuławski91. Chociaż ta koncepcja polityczna znalazła się w opozycji do frontu ludowego, narodowcy traktowali ją niemal na równi z taktyką
komunistów. Endecy, biorąc pod uwagę cel frontu demokratycznego, jakim
było utworzenie „rządu robotniczo-chłopskiego”, próbowali nakreślić, kto taki
rząd miałby tworzyć. Jego filarem miały być PPS oraz Stronnictwo Ludowe wraz
z całym klasowym ruchem zawodowym, a ponadto do współrządzenia miały
86

Tamże.
„Przenikanie trucizny”, WDN, nr 65 (1937): s. 3.
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Tamże.
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Mieczysław Niedziałkowski (19 IX 1893 – 21 VI 1940) – działacz PPS, od 1927 r.
redaktor naczelny Robotnika, poseł na Sejm II RP, zamordowany w czasie II wojny światowej
w ramach akcji AB.
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Kazimierz Czapiński (18 XI 1882 – 13 VII 1941) – działacz PPS, przed I wojną światową
członek SDKPiL, poseł na Sejm II RP. Zginął w KL Auschwitz.
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Zygmunt Żuławski (31 VII 1880 – 4 IX 1949) – działacz PPS, w latach 1919–1939 członek
Rady Naczelnej PPS, a w latach 1937–1939 jej przewodniczący. Po II wojnie światowej był
m.in. posłem do Krajowej Rady Narodowej i do Sejmu Ustawodawczego (z listy PSL). Na
temat postawy socjalistów zob. M. Śliwa, Polska myśl..., s. 164.
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być zaproszone wszystkie partie mniejszości narodowych. Dla narodowców nie
było to nic innego, jak „kuszenie robotnika i chłopa polskiego, aby pospołu
z żydowskimi socjalistami i ukraińskimi marksistami, z całą tą mieszaniną
obcych i wrogich Polsce czynników budował przyszłość kraju i tworzył rząd,
który by tym krajem kierował”92.
Wpływ na sposób postrzegania frontu demokratycznego wywarł przebieg
V Plenum Komitetu Centralnego KPP w lutym 1937 r., na którym wykrystalizowało się hasło „demokratycznego frontu ludowego”. W skład tego porozumienia miały wchodzić już nie tylko PPS, SL i zjednoczone związki zawodowe,
ale miał być on poszerzony o dotychczasowych zwolenników endecji i sanacji
– niezadowolonych z drogi rozwoju swoich dotychczasowych organizacji93.
Należy przy tym zauważyć, że socjaliści i do tej koncepcji odnieśli się nieprzychylnie, posługując się hasłami z pism prawicowych, w których podkreślano
dywersyjną aktywność komunistów w łonie PPS i ich zależność od Moskwy
i Kominternu94.
Niemniej narodowcy, pisząc o froncie demokratycznym, koncentrowali się na
udziale komunistów w jego budowie, cytując np. odezwę okręgowego komitetu
KPP w Kielcach: „Czas nagli do porozumienia ugrupowań demokratycznych.
Tylko we wspólnym froncie, tylko przez masowe wystąpienia lud pracujący
pokrzyżuje plany reakcji. Miesiąc wrzesień to miesiąc werbunku do klasowych
związków zawodowych. Niech żyje szeroki front demokratyczny”95. Uważali
przy tym, że działalność komunistów nie ogranicza się do propagandy, lecz
„sięga głębiej i wyraża się w organizacyjnej podbudowie »frontu« za pomocą
komórek rozmieszczonych umiejętnie w ugrupowaniach demokratycznych”96.
Podobnie rzecz się miała z relacjonowanym na łamach WDN zebraniu
publicznym, zwołanym przez Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej
(ZNMS), pod hasłem „Demokracja w ofensywie”. Dla obozu narodowego już
samo zestawienie prelegentów miało świadczyć o tym, że jest to zebranie mające
dać obraz „siły i jednolitości” frontu demokratycznego. Głos mieli zabrać:
Niedziałkowski i Czapiński (PPS), Irena Kosmowska97 i Zygmunt Graliński98
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H. Cimek, L. Kieszczyński, Komunistyczna Partia Polski…, s. 380, 386.
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Tamże, s. 389–390.
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„Front demokratyczny i komuniści”, WDN, nr 260 (1937): s. 3.
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Tamże.
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Irena Kosmowska (20 XII 1879 – 21 VIII 1945) – działaczka niepodległościowa, członkini
PSL „Wyzwolenie”, później SL (zasiadała tam w Radzie Naczelnej). Ponadto była posłem na
Sejm II RP.
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Zygmunt Graliński (29 IX 1897 – 17 IX 1940) – prawnik, adwokat, działacz ruchu ludowego. Najpierw działał w PSL „Wyzwolenie”, później w SL (członek Rady Naczelnej). Był także
posłem na Sejm II RP i wiceministrem spraw zagranicznych w Rządzie RP na uchodźstwie.
Zginął na statku płynącym do Ottawy, storpedowanym przez niemiecki okręt podwodny.
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(związani z SL) oraz Wanda Wasilewska99 i Władysław Pietrzykowski, którzy –
zdaniem endeków – reprezentowali „niemal czysty komunizm”. Warto dodać,
że dwoje ostatnich publikowało na łamach Dziennika Popularnego. Tak więc
zarówno Wasilewska, jak i Pietrzykowski mieli się wypowiadać w tonie komunistycznym, natomiast na sali mieli być obecni prawie wyłącznie Żydzi. Całe
spotkanie zaś zostało tak podsumowane na łamach WDN: „Zebranie to było
wyraźnym obrazem tego, czym Front Demokratyczny jest w rzeczywistości.
Kryje się pod tą firmą komunizm, mający oparcie przede wszystkim w żydostwie, bez względu na to, czy jest to proletariat żydowski czy kapitalizm”100.
Na podstawie relacji z WDN trudno zweryfikować, czy zebranie wyglądało faktycznie tak, jak opisał je autor artykułu, niemniej oddaje to stosunek
narodowców do frontów: ludowego i demokratycznego, i pozycji w nich PPS.
Wydaje się, że oskarżenia rzucane na polskich socjalistów za współdziałanie
z komunistami były nieraz zbyt pochopne i przesadzone. Kierownictwo PPS,
z wyjątkiem okresu obowiązywania „paktu o nieagresji”, oficjalnie odżegnywało
się od współpracy z KPP w jakichkolwiek ramach, nie tylko frontu ludowego.
Komunistom pozostało tylko przenikanie do organizacji socjalistycznych od
dołu, a takie działania niezwykle trudno było kontrolować kierownictwu PPS.
Natomiast w atakach obozu narodowego na polskich socjalistów można dostrzec
w pewnym sensie chęć przestrogi dla lewicy niepodległościowej i uwypuklenie
zagrożenia komunistycznego. Był to także element walki politycznej – dyskredytowanie przeciwnika przez wykazywanie jego związków z siłami nielegalnymi,
o mocno podejrzanej proweniencji.
Zgodnie z postanowieniami VII Kongresu MK, potwierdzonych i rozwiniętych na V Plenum KC KPP, komuniści mieli zabiegać także o stronnictwa chłopskie i rozwijać akcję agitacyjną na wsi. Mimo starań działaczy
komunistycznych, którzy m.in. popierali strajki chłopskie, podjęli akcję na
rzecz amnestii dla Wincentego Witosa, nie udało się nawiązać współpracy
z kierownictwem Stronnictwa Ludowego. Należy przyznać, że ludowcy byli
jeszcze bardziej nieugięci od socjalistów i odrzucali prośby o współpracę ze
strony KPP. Tak więc podobnie jak w przypadku PPS, komunistom pozostało
budowanie frontu ludowego na terenie ludowców właściwie tylko od dołu101.
W tym kontekście bardzo krytycznie do SL odnosił się Jędrzej Giertych.
Uważał, że mimo istnienia w środowisku ludowym sporej ilości „żywiołów
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Wanda Wasilewska (21 I 1905 – 29 VII1964) – działaczka socjalistyczna i komunistyczna.
W II RP była m.in. członkinią ZNP, Rady Naczelnej PPS (1934–1937). Współpracowała
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K. Trembicka, „Komunistyczna Partia Polski i ruch ludowy” [w:] Sojusznicy i przeciwnicy
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zdrowych” (które miały prędzej czy później przyłączyć się do obozu narodowego), w „swojej masie, to ogromne, bezkształtne i bezkostne, politycznego
kręgosłupa pozbawione ciało, jakim jest Stronnictwo Ludowe, stanowi przede
wszystkiem pożywkę, na której się rozwija posiew komunizmu”. Zwracał uwagę
także na organizację młodzieżową „Wici”, którą uznawał za kuźnię ideologii
bliskiej komunizmowi102.
Nie uszło to oczywiście uwadze obozu narodowego, który komentował
niemal każdą aktywność agitatorów komunistycznych, również w łonie SL.
Jedną z pierwszych okazji były krwawe zajścia w powiecie hrubieszowskim we
wrześniu 1936 r. Władze państwowe, stwierdzając na tym terenie wzmożoną
akcję wywrotową, postanowiły przeprowadzić rewizje. We wsi Żuków doszło
jednak do strzelaniny, w której, jak informowała PAT, zginęło pięciu wywrotowców natomiast piętnastu zostało aresztowanych. Ucierpieli także policjanci
– trzech zostało rannych, z czego jeden zmarł w szpitalu103. Gazeta Polska
(pismo prorządowe) usiłowała zrzucić winę właśnie na SL i jego organizację
młodzieżową „Wici”. Spotkało się to z natychmiastową odpowiedzią ludowców,
którzy oświadczyli, że chociaż komuniści faktycznie próbują przenikać do SL
i „Wici” oraz przyłączają się do każdej ich akcji, to władze partii nie patrzą na
to obojętnie i starają się aktywnie zwalczać wpływy KPP104.
Całą sprawę skomentował Roman Rybarski. Ten wybitny działacz endecji,
chociaż dostrzegał antykomunistyczną postawę władz SL, zadawał pytanie,
„czy taktyka Stronnictwa Ludowego, względnie metody jego agitacji, nie ułatwiają niekiedy propagandy komunistycznej?”. Rybarski podkreślał zacieśnienie
współpracy SL i PPS; ta ostatnia zaś, podpisując „pakt o nieagresji” z KPP,
miała – jego zdaniem – w niektórych sytuacjach iść „ręka w rękę z komunizmem”. Właśnie te powiązania partyjne miały już wskazywać na ułatwioną
możliwość agitacji komunistycznej w szeregach ludowców. Zwracał ponadto
uwagę na program SL i głoszone przez tę partię radykalne hasła. Rybarski
przywoływał postulat wywłaszczenia ziemi bez odszkodowań: „Nieraz rzuca
się na oślep najskrajniejsze hasła, każdego, kto zwalcza nonsensowną zasadę
wywłaszczenia bez odszkodowania, przedstawia się jako lokaja obszarników
i wielkiego kapitału. A wtedy komunistyczny agitator ma ułatwione zadanie.
Nie potrzebuje już rozwijać własnej propagandy programowej. Może od razu
przystąpić do założenia jaczejki, do pracy organizacyjnej”105. Innymi słowy,
zdaniem Rybarskiego, radykalne hasła społeczne mogły niebezpiecznie zbliżać
do haseł komunistów i być dobrym gruntem pod ich agitację.
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Te konstatacje wyrażnie jednak różniły się od wypowiedzi Rybarskiego
z 1935 r., kiedy to przekonywał o słabości lewicy i kształtującego się frontu
ludowego względem partii i organizacji chłopskich. Przekonywał wówczas, że
lewica nie ma żadnych haseł, które mogłyby przyciągnąć zwolenników ugrupowań ludowych. Hasłami obrony demokracji parlamentarnej, jego zdaniem,
nie mogła tego zrobić, gdyż PPS sama się jej sprzeciwiła, wspierając przewrót
majowy. Podobnie rzecz się miała z hasłami radykalnymi – rozdziałem Kościoła
od państwa czy wywłaszczeniami bez odszkodowań. Te same ludowcy mogli
znaleźć pod skrzydłami sanacji. Rybarski zwracał także uwagę, że etatyzm
i wroga postawa wobec antysemityzmu nie mogły spotkać się ze zrozumieniem
w szeregach chłopskich106. Widocznie obóz narodowy i sam Rybarski uznali,
że postępy frontu ludowego są na tyle widoczne i niebezpieczne, że należało
zweryfikować niektóre swoje poglądy.

Przykłady działalności frontu ludowego
w oczach obozu narodowego
W okresie obowiązywania postanowień VII Kongresu MK na terenie
II RP dochodziło do zdarzeń, które miały wskazywać na aktywność polskich
komunistów i ich bardziej lub mniej świadomych sojuszników, zmierzającą do
ich realizacji. Obóz narodowy, będąc wyczulonym na wszelką działalność tego
typu, obszernie komentował zajścia wynikające z nowej taktyki Kominternu.
Brano pod uwagę zarówno działania, w których wywrotowcy brali bezpośredni
udział, jak i te, których uczestnikami były organizacje i osoby z komunizmem
formalnie nie były związane, ale – zdaniem narodowców – swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem torowały drogę ideologii wywrotowej. Wszystko
to oczywiście było rozpatrywane w szerokim kontekście frontu ludowego.
Zachowując chronologię, pierwszym wydarzeniem, które odbiło się szerokim
echem w opinii publicznej endecji, były zajścia w Krakowie 23 marca 1936 r.
Doszło tam do rozlewu krwi w starciu robotników z policją. Tło tych wydarzeń
stanowił strajk pracowników fabryki chemicznej Semperit; 17 marca ogłoszono
tam strajk okupacyjny, który skończył się ewakuacją strajkujących przez policję
w nocy z 20 na 21 marca. Chociaż ówczesny wojewoda krakowski, Kazimierz
Świtalski107, próbował dążyć do polubownego zakończenia protestu, nie udało
się uniknąć rozlewu krwi. Głównym motorem napędowym tragicznych wydarzeń była lewica PPS, mocno skomunizowana, pod przywództwem Bolesława
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Drobnera. 23 marca doszło do manifestacji robotniczej, która wymknęła się
spod kontroli w momencie kiedy, jak informował wicewojewoda krakowski
Piotr Małaszyński w swym sprawozdaniu, podłączyli się agitatorzy KPP i „męty
społeczne”. Manifestacja dotarła pod gmach Urzędu Wojewódzkiego, gdzie
w starciu z policją zginęło osiem osób108.
Wydaje się, że udział komunistów w tych zamieszkach nie ulega wątpliwości. Sam Świtalski w „sprawozdaniu sytuacyjnym” za okres od 1 do 29 lutego
odnotował: „Coraz silniejsze zbliżenie PPS z komunistami na platformie akcji
jednolitofrontowej”. W podobnym tonie pisał Małaszyński w sprawozdaniu
za miesiąc marzec. Wicewojewoda skonstatował, że istotnie doszło do aktywizacji czynników antysanacyjnych, na czele jednak ze skrajnym odłamem PPS.
Pisał także o niekorzystnych zmianach w łonie krakowskiej PPS. Odsunięcie
umiarkowanego Zygmunta Żuławskiego od kierownictwa tamtejszego OKR
doprowadziło do przejęcia tam wpływów przez silnie zradykalizowane, komunizujące siły109. Również komunikaty rządowe rozpowszechnione przez PAT
zwracały uwagę na fakt, że tłum „podburzony przez elementy wywrotowe oraz
męty społeczne zaatakował policję gradem kamieni i cegieł. Ponadto padły
strzały rewolwerowe”110.
Obóz narodowy uznawał wagę zajść w Krakowie. Jednak na łamach jego
prasy nie można było podawać relacji z tych tragicznych wydarzeń, gdyż ta
czynność była zarezerwowana wyłącznie dla państwowych środków przekazu.
Niemniej endecy postanowili zająć się drugą stroną zajść krakowskich – wnioskami, które nasuwa „rozpoczynająca się dziś symbioza komunizmu z socjalizmem w tak zwanym »wspólnym froncie ludowym«”.111
Dla narodowców krwawa manifestacja stanowiła doskonały przykład ucieleśniania się frontu ludowego w Polsce. Choć sami przyznawali, że na terenie II
RP formowanie się tego porozumienia szło dosyć opornie, głównie ze względu
na silne nastroje nacjonalistyczne i nieufność polskiego społeczeństwa do
Żydów, to komuniści robili wszystko, aby „zdopingować ociągającą się lewicę
polską”. I właśnie w Krakowie miało dojść do takiego dopingu. Opierając się
na doniesieniach PAT, publicyści obozu narodowego zauważali, że PPS chciała
utrzymać manifestację w legalnych ramach, ale komuniści postanowili postawić
swoich „sojuszników” wobec faktów dokonanych. W rządowym komunikacie
wspomniano o „czynnikach nieodpowiedzialnych, które wymknęły się spod
kontroli”. Narodowcy utożsamiali je z komunistami: „Nie wątpimy jednak, że
były one odpowiedzialne wobec kogoś innego, któremu zależało na postawieniu
PPS w obliczu faktów dokonanych. »Wspólny front ludowy«, bez względu na
108
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to, gdzie jak powstaje, bez względu na większy lub mniejszy udział liczebny
w nim komunistów, musi z biegiem czasu zmienić się na ich narzędzie”112.
Bardzo krytyczne podejście PPS do opisywanych zajść narodowcy traktowali
jako przejaw walki z komunistami o wpływy na lewicy. Do samokrytyki doszło
podczas sesji budżetowej w radzie miejskiej Krakowa. Radny PPS skrytykował
władze swojej partii oraz oświadczył, że bierze ona na siebie pełną odpowiedzialność. Takie zachowanie jednak nie wzbudziło zdziwienia publicysty WDN,
który stwierdził: „W[e] wzięciu na siebie odpowiedzialności, i to całkowitej, za
zajścia należy widzieć z jednej strony chęć osłonienia Żydów i bronienia ich od
moralnej choćby odpowiedzialności za zajścia krakowskie, z drugiej zaś strony
obawę PPS, by rezultatów tych zajść nie uznano jako »sukces« komunistów”113.
Początek wiosny 1936 r. okazał się bardzo niespokojny. 26 marca przed
lokalem funduszu pracy i biura miejscowego komitetu pomocy bezrobotnych
w Częstochowie odbyła się manifestacja bezrobotnych. Ponownie doszło do
starć z policją, w wyniku których sześć osób zostało rannych. Według doniesień
PAT, tłumowi przewodził miejscowy działacz komunistyczny, Lucjan Pietras,
który był już karany dwuletnim więzieniem za działalność wywrotową114.
Dalsze komunikaty rządowe potwierdziły wysoką aktywność działaczy KPP
w inspirowaniu tej manifestacji; PAT podała nazwiska pięciu prowodyrów,
wszyscy należeli do partii komunistycznej115.
Jednak największe wrażenie na opinii publicznej wywarło kolejne starcie
robotników z policją, tym razem we Lwowie. 14 kwietnia 1936 r. grupa bezrobotnych zebrała się pod biurem pośrednictwa pracy, żądając znalezienia
dla nich jakiegoś zajęcia. Po oświadczeniu przedstawiciela placówki, który
zakomunikował bezrobotnym, że Fundusz Pracy nie jest już w stanie przyjąć
większej liczby pracowników, zebrani udali się pod gmach magistratu. Po
odparciu ich ataku przez policję, udali się następnie na plac Akademicki,
gdzie doszło do starcia z funkcjonariuszami. W jego wyniku śmierć poniósł
bezrobotny Władysław Kozak. Ponadto ranny w tym starciu Mikołaj Sereda
zmarł następnego dnia116.
Było to jednak tylko preludium zamieszek w stolicy województwa lwowskiego. Do dramatycznych wydarzeń doszło podczas pogrzebu Kozaka16
kwietnia. Dzień wcześniej uformowały się dwa komitety pogrzebowe – oficjalny i nieoficjalny. W skład pierwszego weszli działacze PPS, Ukraińskiej
Partii Socjal-Demokratycznej, Okręgowy Komitet Związków, Zawodowych,
Bundu i Związku Związków Zawodowych (ZZZ). Drugi zaś składał się
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z osób związanych z Komunistyczną Partią Zachodniej Ukrainy i lewicą PPS.
W dniu pogrzebu postanowiono także, że poprzedzi go strajk protestacyjny,
którego charakter można określić jako powszechny. Ponadto pojawiły się
dwie koncepcje pogrzebu. Jedna, narzucona niejako przez władze, zakładała
pochowanie Kozaka na cmentarzu Łyczakowskim, druga zaś na cmentarzu
Janowskim. I ta druga opcja okazała się atrakcyjniejsza dla uczestników uroczystości, gdyż pozwalała na manifestacyjny przemarsz przez Śródmieście oraz
obok Urzędu Wojewódzkiego. W czasie pochodu policja starała się zagrodzić
uczestnikom drogę, doszło do krwawych walk na ulicach i strzałów117. Do
zamieszek dochodziło także już po zakończeniu pogrzebu. Powracający do
domów robotnicy w dalszym ciągu dewastowali miasto, m.in. podpalono
skład drzewa (spłonęło pięć szop i trzy wagony materiałów tartych), pobito
załogę motopompy „Wiarus”, która próbowała gasić pożar, zdemolowano
lokal Browarów Lwowskich i wiele innych miejsc. Według danych urzędowych, podczas wszystkich zajść śmierć miało ponieść 14 osób, a około
100 zostało rannych. Natomiast według nieoficjalnych danych, miało zginąć
31 osób w czasie walk i jeszcze 18 umrzeć w szpitalach, rannych zaś miało
być około 300118.
Władze państwowe i prasa prorządowa przedstawiały zabitych jako rasowych kryminalistów i elementy wywrotowe. Miało o tym świadczyć chociażby
przemówienie nad grobem Kozaka, wygłoszone przez A. Poturaja, członka
KPZU. Ponadto w nocy z 16 na 17 maja policja przeprowadziła 89 rewizji
w mieszkaniach działaczy komunistycznych, w wyniku których aresztowano
88 osób. Natomiast w dniach 18–20 maja do Berezy Kartuskiej wysłano
61 aresztowanych, w tym 46 komunistów. Ogółem liczba osób, które w związku
z zajściami zostały zatrzymane, wyniosła około 1000119.
Obóz narodowy widział w tych zajściach podobieństwo do wydarzeń z Krakowa. W obu przypadkach socjalistyczne związki zawodowe, które miały
kierować przebiegiem wydarzeń, zostały zepchnięte na pozycję drugorzędną.
Zdaniem narodowców, rolę przywódców tłumu przejęli działacze KPP. Zajścia
w dwóch największych miastach Małopolski endecja rozpatrywała w szerszym
kontekście politycznym i społecznym. Zwracano uwagę, że od czasu przewrotu majowego sanacja – sama nie wyznając żadnej idei – stale zwalczała
ruch narodowy. Obóz narodowy wychodził z założenia, że właśnie ta pustka
ideowa stanowiła jedną z przyczyn radykalizowania się społeczeństwa i jego
podatności na hasła komunistyczne:
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W dzisiejszych czasach, czasach olbrzymich przeobrażeń, w czasach
wielkich ruchów masowych ten tylko system społeczny może się
ostać i sprostać zadaniom, który wyrasta z żywej idei i rzeczywistych
potrzeb narodu. Dlatego też widzimy dziś niemal wszędzie
nieznane uprzednio zjawisko zanikania wszelkich przejściowych
i koniunkturalnych formacji ideowo-politycznych oraz skupiania
się mas dokoła dwu przeciwstawnych biegunów: nacjonalizmu
i komunizmu120.

Zamieszki we Lwowie wywarły duże wrażenie na działaczach narodowych,
stając się modelowym przykładem, koronnym dowodem działania frontu
ludowego w Polsce. Publicyści endeccy wskazywali, że „byłoby wielką lekkomyślnością nie doceniać tego zjawiska. »Front ludowy«, który pod komendą
komunistów czynny jest w Hiszpanii i Francji i który ma na celu szerokie
przeobrażenia polityczne w Europie, obliczone na załamanie nacjonalizmu,
organizuje się również i w Polsce”121.
Wielkie znaczenie dla obozu narodowego miały wybory do Rady Miejskiej
w Łodzi. Miało być to starcie sił narodowych z całą resztą sceny politycznej,
z szeroko pojętą lewicą uformowaną we front ludowy. Endecy tak pisali o znaczeniu tych wyborów dla ich pozycji politycznej: „Wybory w Łodzi, wobec
panujących dziś w Polsce stosunków politycznych, mają dwa zasadnicze znaczenia. Dla nas mają znaczenie zdobycia, w pochodzie do państwa narodowego
nowej, ważnej pozycji, dla naszych przeciwników i obojętnych obserwatorów
– znaczenie symbolu”122. Działacze endeccy zdawali się być bardzo pewni
swego zwycięstwa. Tę pewność opierali na wynikach elekcji z 1934 r., kiedy
to ich działacze zdobyli większość w Radzie Miejskiej. Pisali także bardzo
optymistycznie, że „Łódź przestała być czerwoną i wysunęła się na czoło ruchu
narodowego”123. Przyszłe wybory miały jednak zweryfikować ten osąd.
Obóz narodowy sprowadzał te wybory nawet do rangi pewnego symbolu.
Jego zdaniem, Łódź była „soczewką, w której zbiegają się promienie wpływów
i dążeń politycznych, jakie istnieją na terenie całej Polski”124. Wyniki elekcji
miały dać także odpowiedź na pytanie o sytuację polityczną w całym kraju,
o to, kto cieszy się większymi wpływami w społeczeństwie: „Wybory te, jak
już nadmieniliśmy, mają symboliczne znaczenie. Ich wynik pokaże, na ile
postąpiła w kraju świadomość polityczna, na ile zostały już osłabione wpływy
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wrogów i przeciwników Polski narodowej”125. Takie deklaracje musiały wynikać z dużej wiary, graniczącej niemal z pewnością, w sukces. W razie porażki
wszelkie zapewnienia obozu narodowego o własnej sile mogłyby ulec weryfikacji oraz, w oczach niektórych, przynieść nawet kompromitację. Jeśli jednak
działacze narodowi odnieśliby zwycięstwo, mogliby zapewne liczyć na wzrost
poparcia i wzmocnienie siły oddziaływania swojej idei.
Podczas kampanii wyborczej endecja próbowała na łamach prasy wyeksponować własną przewagę nad politycznymi adwersarzami. Za najpoważniejszych przeciwników uważano szeroko pojęty front ludowy i właśnie on stał
się obiektem ataków. Okazją do zdyskredytowania przeciwników miały być
obchody rocznicy „krwawej środy”126, kiedy to, jak to określił autor artykułu,
„front ludowy” miał zorganizować swój pochód w Łodzi. Ów front miała
kompromitować niska frekwencja, oszacowana przez autora na nie więcej
niż 6 tys. uczestników pochodu oraz ich niska aktywność. Podkreślano też
komunistyczne wątki dające się zauważyć w tym pochodzie. Przede wszystkim komuniści mieli podsycać tłum do większej aktywności, oni także mieli
odpowiedać za okrzyki typu: „Niech żyją czerwoni bohaterowie Hiszpanii”,
„Niech żyje Armia Czerwona”, „Niech żyje wódz światowego proletariatu, tow.
Stalin”. Co więcej, zdaniem autora tekstu, część manifestantów miała zostać
zmuszona do wzięcia udziału w pochodzie wbrew swej woli. Świadczyć miały
o tym ich „smutne miny” i nikła aktywność127.
Nie przesądzając, jak było w istocie, możemy zauważyć kontrast między
opisem tych wydarzeń a relacją z wieców endecji organizowanych tego samego
dnia. Na tych zebraniach miała „tłumnie przybyć ludność polska Łodzi”, co
jednocześnie wskazywałoby, „kto sprawuje rząd dusz w mieście”. Na jednym
z zebrań, na przedmieściu Żubardź, według WDN, przybyło 2,5 tys. ludzi,
co – jak łatwo policzyć – stanowiło prawie połowę postulowanych przez tę
samą gazetę lewicowych manifestantów128. Te dwa skrajnie różniące się od
siebie opisy oddają determinację obozu narodowego w walce o zwycięstwo
w przyszłych wyborach w stolicy województwa łódzkiego oraz pokazują, kto
był jej największym przeciwnikiem, nie tyle politycznym – chociaż na pewno
też – ile przede wszystkim ideowym.
Biorąc pod uwagę wcześniejsze enuncjacje narodowców, wynik wyborów,
które odbyły się 27 września, musiał być dla nich sporym zaskoczeniem. Na
wspólną listę PPS, komunistów oraz Niezależnej Socjalistycznej Partii Pracy
(NSPP) oddano około 95 tys. głosów, co dało 34 mandaty. Na listę Bundu
padło prawie 24 tys. głosów, co przełożyło się na 6 miejsc w radzie miejskiej,
125
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tak więc szeroko pojęta lewica uzyskała w sumie 40 mandatów na 72 możliwe. Warto odnotować także wzrost liczby oddanych głosów w porównaniu
z poprzednimi wyborami. W 1934 r. oddano na listę lewicy 27 tys., natomiast
w 1936 r. aż o 92 tys. więcej129. Endecja poniosła dotkliwą porażkę, uzyskując
78 tys. głosów, co dało 27 mandatów, i tym samym stanowiło znacznie gorszy
wynik od tego w poprzednich wyborach. Natomiast sprawdziły się przewidywania co do sanacji, która poniosła całkowitą klęskę, nie uzyskując żadnego
mandatu130.
Pomimo porażki obóz narodowy twierdził, że wyszedł zwycięsko z tego
starcia. Wybory te miały być „prognostykiem tych wielkich procesów psychiczno-politycznych i przemian organizacyjnych, jakim podlega kraj”. I te
przemiany, w mniemaniu narodowców, dały się zauważyć w Łodzi. Miały one
polegać na odparciu wszystkich grup politycznych, które rzuciły się na ich obóz
polityczny. Endecy akcentowali swoje osamotnienie w tych wyborach, twierdzili, że walczą sami przeciw wszystkim, a patrząc z tej perspektywy, ostateczny
wynik można było, ich zdaniem, uznać za korzystny. Tak przedstawiali grono
swoich rywali: „Żydzi, międzynarodówki: socjalistyczna i komunistyczna, wielki
przemysł (żydowski), sanacja (z całym aparatem organizacyjnym) i różne grupy
polskie (które odegrały rolę dywersyjną) – wszystkie te czynniki i siły stały po
drugiej stronie barykady przeciwko obozowi narodowemu, chcąc go złamać,
rozbić, rozparcelować i obezwładnić”131. Ponadto stosunki w Łodzi i zarazem
w całym kraju wyglądały tak, że zdaniem endeków podział sceny politycznej
w II RP przebiegał wzdłuż linii dzielącej Stronnictwo Narodowe od frontu
ludowego, „noszącego firmę socjalistyczno-komunistyczną, będącego jednak
tworem żydowskim”. Tym samym miało to oznaczać, że obóz narodowy jest
jedynym poważnym i liczącym się polskim ugrupowaniem132.
Próbując wyjaśnić przyczyny porażki listy SN, narodowcy winę zrzucali
przede wszystkim na Żydów oraz akcentowali działanie frontu ludowego, co
miało być ostatecznym ostrzeżeniem przed jego bagatelizowaniem. Właśnie
w porozumieniu między socjalistami a komunistami oraz wsparciu go ze strony
Żydów endecy widzieli przyczyny zwycięstwa listy socjalistycznej. Wydaje się,
że można przyznać narodowcom wiele racji, gdyż – jak wynikało z poufnego
biuletynu Komisariatu Rządu – „wewnętrzny układ sił w bloku zawartym
pomiędzy PPS a KPP na okres wyborczy, nie układa się znów przyjemnie dla
PPS”133. Ponadto, jak przyznawał sam Pużak, na listy PPS padło około 20 tys.
129

H. Cimek, L. Kieszczyński, Komunistyczna Partia Polski…, s. 375.
Tamże, s. 375–376.
131
„Żydzi głosowali na PPS. Wybory w Łodzi. Mandaty przypadły Obozowi Narodowemu
i koalicji żydowsko-socjalistycznej. Sanacja bez mandatu”, WDN, nr 266 (1936): s. 1.
132
Tamże.
133
J. Żarnowski, Polska Partia Socjalistyczna…, s. 150.
130

Glaukopis nr 33 | 35

głosów żydowskich i 30 tys. komunistycznych, więc głosy samych socjalistów
wzrosły tylko o 15–20 tys. w porównaniu z rokiem 1934134.
Aby uwypuklić podział narodowościowy podczas głosowania, i tym samym
udowodnić „winę” Żydów za porażkę, obóz narodowy wykazywał, że na jego
listę oddała głosy zdecydowana większość polskich mieszkańców Łodzi: „Obóz
narodowy ma wśród polskiej ludności Łodzi zdecydowaną przewagę. Na listy
Stronnictwa Narodowego oddano 80 000 głosów, co stanowi mniej więcej
ok. 70 procent polskich głosów. Jest to dowód na to, że proces unarodowienia mas w Łodzi posunął się bardzo daleko. Będzie to fundament do dalszej
walki o ideał Polski narodowej nie tylko w Łodzi, ale w całym kraju”135. Utratę
liczby głosów endecy tłumaczyli tym, że do wyborów z 1934 r. przystępowali
wraz z chadecją, która w 1936 r. postanowiła wystartować osobno, co także
przełożyło się na zmniejszenie liczby mandatów136.
7 stycznia 1937 r. odbyło się posiedzenie rady miejskiej Łodzi, którego zadaniem był wybór prezydenta miasta, trzech wiceprezydentów i ośmiu ławników.
Na zebranie przybyło 70 radnych. Zabrakło m.in. radnego PPS – Mieczysława
Zdziechowskiego, który został skazany na pięć lat więzienia za działalność
komunistyczną137. W wyniku głosowania prezydentem Łodzi został Norbert
Barlicki, działacz PPS, opowiadający się za tworzeniem frontu ludowego.
Wszyscy wiceprezydenci zostali wybrani również spośród radnych lewicy. Jeśli
chodzi o ławników, to stosunek narodowców do, jak pisali, frontu ludowego
wynosił 3:5. Komentując wyniki głosowania, obóz narodowy wykorzystał
podobny mechanizm, jak podczas wyborów prezydenckich z 1922 r., kiedy to
zwycięstwo odniósł Gabriel Narutowicz. Wtedy to, zdaniem endeków, głowa
państwa została wybrana głównie przez mniejszości narodowe, co miało zagrażać „interesom narodowym”138. Analogia miała polegać na tym, że w 1937 r.
w Łodzi Barlicki i pozostali urzędnicy lewicowi zostali wybrani głosami Żydów
i komunistów, czyli – zdaniem endeków – sił, które były antypolskie i wywrotowe. Miała być to więc zapowiedź rządów magistratu, wrogo nastawionego do
polskiego robotnika w Łodzi. Co więcej, nieustannie akcentowano, że wspólna
lista lewicy była proweniencji jednolitofrontowej; określano ją, nie bez racji,
mianem frontu ludowego139.
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Porażka wyborcza zrobiła na endecji spore wrażenie. Pokazała ona potencjalną siłę frontu ludowego – wspólne działanie socjalistów i komunistów może
zagrozić Narodowej Demokracji. Tak więc w prasie narodowców wybory te
stały się synonimem działania wspólnego frontu oraz stanowiły stały element
ataków na PPS za współpracę z KPP i Żydami. Nawet kiedy kilkanaście dni
po tym sukcesie lewicy socjaliści zerwali „pakt o nieagresji” z komunistami.
Innym wydarzeniem, tym razem międzynarodowym, które miało być
w oczach endeków jedną z form powstawania frontu ludowego, był Światowy Kongres Pokoju, który odbył się we wrześniu 1936 r. w Brukseli. Był on
przygotowany przez takie osobistości jak: Henri Barbusse140, Albert Einstein141,
Maksym Gorki142 czy Romain Rolland143. Należy nadmienić, że na wiecach
organizowanych przez KPP agitowano na rzecz tego kongresu144. Odniesiono się
do niego na łamach Myśli Narodowej. Była to odpowiedź na zarzuty Antoniego
Słonimskiego145, który skarżył się, że prasa przemilcza i bojkotuje to wydarzenie w Brukseli. Zdaniem publicysty MN, bojkot był jak najbardziej słuszny,
natomiast nie należało go przemilczać. Słonimski konstatował zaś, że kongres
ten „łączy biskupów z przedstawicielami kominternu” oraz że „»komuniści«
robią teraz w pacyfizmie z niesłychanym zapałem i karnością”. Pisarza dziwiła
właśnie ta zamiana miejsc komunistów i socjalistów. Jego zdaniem, ci pierwsi
zaczęli teraz gloryfikować pacyfizm, a drudzy „odwracają się od niego wzgardliwie”146. Taka sytuacja nie dziwiła endeków. Zauważali, że było to działanie
zgodne z postanowieniami VII Kongresu MK. Powołując się na jego uchwały,
cytowali: „Komuniści winni przyciągać do współpracy wszystkie organizacje
pacyfistyczne, gotowe do odbycia z nami razem chociaż części drogi”. Tak więc
Światowy Kongres Pokoju miał być niczym innym, jak właśnie realizacją tych
140

Henri Barbusse (17 V 1873 – 30 VIII 1935) – francuski pisarz i dziennikarz, od 1923 r.
członek Francuskiej Partii Komunistycznej. W swych utworach wychwalał bolszewizm oraz
rewolucję październikową.
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postanowień i ukazywać, jak to osoby formalnie nic z komunizmem wspólnego
niemające, wypowiadając się w duchu lewicowym, wpadały w sieci zarzucone
przez Komintern147.
Z podobną reakcją środowiska endeckiego spotkał się Zjazd Pracowników
Kultury we Lwowie w dniach 16–17 maja 1936 r. Narodowcy nie mieli złudzeń
co do charakteru tego zjazdu – miał być kolejnym przejawem działalności frontu
ludowego w II RP. Wskazywać na to mógł sam komitet organizacyjny, wybrany
12 listopada 1935 r. Miejsce w nim znalazło trzech komunistów: Marian
Naszkowski, Aleksander Dan-Weintraub i Jarosław Gałan. Także wybór na
honorowych prezesów takich osobistości, jak: Maksym Gorki, Romain Rolland
czy Heinrich Mann148, miał niezbicie dowodzić „bolszewizującej” proweniencji
zjazdu149. Komentującego te wydarzenie Zygmunta Wasilewskiego najbardziej
zainteresowała jednak obecność tam Wincentego Rzymowskiego150 – redaktora
Kuriera Porannego, pisma prorządowego. Wasilewski określił tego dziennikarza
nawet jako „miarodajną personifikację ducha tego frontu [ludowego – przyp.
red.]”151. Narodowcy i w tym wypadku nie przesadzali z posądzeniem zjazdu
o jednolitofrontowy charakter. Potwierdzeniem tego był późniejszy proces,
który odbył się w Wilnie w grudniu 1937 r. Sądzeni tam intelektualiści zostali
oskarżeni o działalność wywrotową. Wśród nich znalazł się Henryk Dembiński152, który brał udział w tym zjeździe. Sam Dembiński zaś miał wydać
wówczas kompromitujący okrzyk: „Towarzysze moi ze stolicy Zachodniej
Białorusi – Wilna polecili mi złożyć pozdrowienie bohaterskim towarzyszom
Lwowa – stolicy Zachodniej Ukrainy”153.
Także przyjrzenie się liście osób obecnych na tym lwowskim zebraniu daje
pewien jego obraz. Były to osoby o różnym światopoglądzie, także komunizującym: Władysław Broniewski, Halina Krahelska, Leon Kruczkowski, Leon
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Tamże.
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Schiller, Wanda Wasilewska czy Emil Zegadłowicz154. Ten ostatni, wybitny poeta
i prozaik, wydał okrzyk: „Do zobaczenia w czerwonej niedługo Warszawie”,
a zjazd uchwalił pełną solidarność z frontem ludowym. Biuro Polityczne KC
KPP było zadowolone z przebiegu kongresu i traktowało go jako imprezę
o „pierwszorzędnym znaczeniu politycznym”155.
O tym, jak daleko miały sięgać „macki” frontu ludowego w ujęciu narodowców, pokazywała sytuacja na uczelniach wyższych. Obóz narodowy także tam
dostrzegał destrukcyjne działanie ideologii komunistycznej. Było to zapewne
reminiscencją I Kongresu Komunistycznej Międzynarodówki Młodzieży, która
obradowała od września do października 1935 r. Uchwalono tam potrzebę
zwrócenia się młodzieży komunistycznej ku współpracy z innymi ugrupowaniami stojącymi na gruncie walki z „faszyzmem“. Preferowaną metodą miały
być porozumienia z dołami tych organizacji156.
Jak – zdaniem narodowców – prezentował się w przybliżeniu ten uczelniany
front, miało obrazować jedno z zebrań Bratniej Pomocy, które odbyło się
28 października 1935 r. na Politechnice Warszawskiej. Sala, w której zebrali się
studenci, została podzielona bardzo wyraźnie na dwa obozy. Po lewej stronie
zasiadła młodzież narodowa w liczbie około 200 osób, a po prawej „socjaliści,
komuniści, Legion Młodych, ZPMD [Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej, który był organizacją związaną z sanacją – przyp. red.], OMS »Życie«
[Organizacja Młodzieży Socjalistycznej „Życie”, w rzeczywistości podporządkowana KPP – przyp. red.], Myśl Mocarstwowa i inni, w liczbie ok. 30 osób”157.
Do tych ugrupowań endecy dołączali jeszcze Związek Niezależnej Młodzieży
Socjalistycznej, który zalecali traktować jako organizację komunistyczną158.
Uwagę zwraca obecność na tej endeckiej liście ugrupowań związanych
z sanacją. Obóz narodowy poświęcił temu zagadnieniu bardzo dużo miejsca
w swojej propagandzie, bezwzględnie krytykując metody i starania obozu
rządzącego o zdobycie względów u młodzieży. Pod wpływem pochodu pierwszomajowego w Warszawie w 1936 r., w którym brały udział właśnie Legion
Młodych i ZPMD, narodowcy określili etapy drogi, którą miał przejść niejeden
młody „sanator”. Ta droga miała się prezentować tak: „sanacja – socjalizm –
komunizm”159. Trzeba przyznać, że to twierdzenie nie było pozbawione podstaw.
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Świadczyć o tym może chociażby przypadek Janusza Kowalewskiego, który
opisał swoje przejście z ZPMD do OMS „Życie” i wstąpił do KPP160.
Podobnie rzecz się miała z przywoływanym już ZNP. Oprócz sprawy komunistycznego numeru Płomyka, pojawiały się także inne kwestie, które pozwalały
narodowcom na takie wyraziste oceny sytuacji. Publicyści endeccy wprost
stwierdzali, że ZNP działa według wskazań VII Kongresu MK. Świadczyć
o tym miała nie tylko retoryka jego wypowiedzi, lecz także działania, które
podejmował. Jednym z przykładów było wsparcie Towarzystwa Uniwersytetu
Robotniczego (TUR) kwotą 500 zł, do czego ZNP przyznał się na łamach swojego pisma. Endecy uważali TUR za organizację wolnomyślicielską i bezbożną,
skupiającą w swych szeregach radykalną młodzież lewicową. Jednakże trudno
oprzeć się wrażeniu, że narodowcom pomyliły się socjalistyczne organizacje.
Artykuł w WDN traktował o wsparciu młodzieży z TUR, której miał przewodzić
Ludwik Cohn. Prawdą natomiast było, że ten działacz socjalistyczny faktycznie
kierował Organizacją Młodzieży TUR, ale została ona rozwiązana przez PPS
w grudniu 1935 r. (powodem było nadmierne zbliżenie się do ruchu komunistycznego)161. Artykuł pochodził z listopada 1936 r., więc od prawie roku OM
TUR nie funkcjonowała. Niemniej ta pomoc pieniężna od ZNP została przez
endeków tak oceniona: „Zarząd główny nie liczy się z ogółem nauczycielstwa,
a prowadzi wyraźnie pracę w myśl wskazań »Frontu Ludowego«”.162
Uwadze endecji nie uszła działalność komunistów także na gruncie ludowym. Okazją do tego stały się proklamowane przez kierownictwo SL obchody
143. rocznicy bitwy pod Racławicami 18 kwietnia 1937 r. Okręgowe komitety
KPP z Tarnowa i Rzeszowa wydały wówczas odezwę do chłopów, mającą na
celu zachęcenie ich do antysanacyjnej manifestacji podczas tych obchodów163.
Do odezwy dotarł WDN i przekazał najważniejsze jej założenia: wezwanie do
wspólnego ludowego frontu demokratycznego, żądanie rozpisania pięcioprzymiotnikowych wyborów, hasło o obronie Polski oraz żądania powrotu więźniów brzeskich – Witosa, Bagińskiego i Liebermana. WDN uważał, że było to
niezwykle niebezpieczne działanie, treść i charakter tej ulotki wskazywały na
bardzo dobrą znajomość problematyki chłopskiej wśród komunistów i gdyby
nie podpis na odezwie „KPP i KZMP”, to można ją było wziąć za sprawkę
ludowców164. Finał tej akcji miał dramatyczny przebieg. Mimo zakazu władz
obchody zorganizowano. Przybyły wielotysięczne tłumy, a przemawiał do nich
m.in. komunista – Józef Karkowski. Obchody zostały jednak przerwane przez
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policję, która musiała użyć siły do przepędzenia świętujących. W starciu z nimi
zginął m.in. sam Karkowski oraz jeden ludowiec165.
Innym wydarzeniem, dziejącym się na znacznie większą skalę oraz mającym
o wiele tragiczniejsze reperkusje, był strajk chłopski w dniach 15–25 sierpnia
1937 r. Wystąpienia objęły większość województw centralnych i częściowo
zachodnie i południowo-wschodnie. Chłopi, uzbrojeni m.in. w kosy, widły
i cepy, maszerowali na miasta powiatowe, gdzie dochodziło do starć z policją.
Walki zebrały straszne żniwo – zginęło 41 chłopów, a setki zostało rannych166.
Obóz narodowy jednak, jak sam przyznawał, nie był zaskoczony tym strajkiem i opowiadał się zdecydowanie przeciw jego organizacji. Narodowcy pisali
o tym wydarzeniu w cudzysłowie – „strajk chłopski”. Zapewne był to wynik
oceny sytuacji i przekonania, że motorem napędowym zajść byli komuniści,
a dowieść tego miały przyszłe rozprawy sądowe. Taki obrót spraw bynajmniej
narodowców nie zdziwił. Wszak sami od dawno alarmowali o działaniach KPP
na wsi, jak chociażby w jednym z referatów ze „Zjazdu Przedstawicieli Pracy
Narodowej na Wsi”. Warto przytoczyć jego fragment, który oddaje to, jakie
znaczenie dla narodowych demokratów miała wieś, i jak, ich zdaniem, wyglądała tam sytuacja w kontekście rozprzestrzeniania się działaczy wywrotowych:
Losy innych narodów rozstrzygały się przeważnie w miastach; losy
polskiego narodu rozstrzygną się na wsi. Kto chce zmienić oblicze Polski,
ten musi zmienić oblicze wsi polskiej... Podpalaczy czerwonych włóczy
się po wsi polskiej coraz więcej. Ci podpalacze rekrutują się ze szkół
agitatorskich, prowadzonych przez organizacje komunistyczne w Rosji
i Francji. Komintern moskiewski wespół ze sztabem socjalistycznej
międzynarodówki i przywódców żydostwa – pracuje nad tym, aby
Polskę zrewoltować od strony wsi p o l s k i e j”.167

W istocie dla publicystów obozu narodowego przebieg tego strajku stanowił
niezbity dowód na to, że front ludowy działa także na wsi. Choć, jak sami
przyznawali – „nie posiada wprawdzie wielkiej rozciągłości przestrzennej”, ale
nie można lekceważyć tych wydarzeń, które powinny były być ostrzeżeniem dla
wszystkich, zarówno bezpośrednich sprawców, jak i dla tych, którzy formalnie
nie sprzyjają komunizmowi, ale nieświadomie to czynią168.
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Podsumowanie
Stosunek obozu narodowego do opisywanych wydarzeń wskazuje na jeden
zasadniczy fakt – narodowcy traktowali koncepcję frontu ludowego bardzo
poważnie i widzieli w niej groźnego przeciwnika w walce o „rząd dusz”. Walka
ta, w ich przekonaniu, toczyła się również o przyszłe losy kraju, o jego niedawno
odzyskaną niepodległość. Stąd zapewne też spora przesada w poszukiwaniu
wszędzie sojuszników komunistów w urzeczywistnianiu tej idei – właściwie
tylko z wyjątkiem własnego obozu politycznego. Takie stanowisko można
rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Jedną była chęć zwalczenia zagrożenia
w zarodku, a nadwrażliwość była podyktowana troską o losy Polski. Z drugiej
strony, mógł być to znakomity oręż do walki politycznej, do dyskredytowania
przeciwników zarówno politycznych, jak i ideologicznych. Jakkolwiek jednak
było, należy dostrzec, że endecy poświęcili sporo miejsca w swojej prasie na
zgłębienie problemu nowej taktyki komunistycznej oraz nie poskąpili tej wiedzy
swoim zwolennikom – i nie tylko im, przyczyniając się zapewne do wzrostu
świadomości społecznej, dotyczącej zarówno wywrotowego charakteru frontu
ludowego, jak i działalności samej KPP.
*

The issue of the Popular Front in the Polish
nationalist press (on the basis of the Warsaw
National Daily and National Thought)

The following article attempts to answer the question of National Democratic attitudes towards communist tactics. The author concentrates on the
years 1935–1938 and the territories of the Second Polish Republic where
the Communist Party of Poland (KPP) operated. The first date is associated
with the Seventh Congress of the Communist International during which the
communists officially supported the concept of Popular Fronts for the first
time. The second caesura, 1938, is associated with the Comintern’s dissolution
of the KPP.
The article is divided into three parts. The first section presents the decisions
of the Seventh Comintern Congress and the general attitude of the Endecja
towards them. The contents of this part of the article aim to explain who, in
the opinion of the nationalist camp, belonged to the Popular Front, how its
strength in Poland was assessed, and how the nationalists judged its actual
assumptions.
Part two is primarily concerned with communist attempts to pull the socialists (PPS) and peasant populists (SL) into the Popular Front. In this context,
the Endeks paid great attention to the “non-aggression pact” between the PPS
and the KPP. It will serve as a point of departure for the actions of both the
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socialists and the communists. This section also contains National Democratic
reflections on the communist infiltration of the PPS and SL and the factors
favoring such a state of affairs.
The final section describes events which, in the eyes of the Endeks (as well
as in the literature concerned with the subject), were treated as examples of
Popular Front activity in the Second Republic. The analysis covers such events
as: the incidents in Kraków and Lwów in 1936, the elections to the Łódź city
council in the same year, the Congress of Cultural Workers in Lwów, and the
peasant strike in 1937. All of these events were discussed and commented upon
in the nationalist press and offer a good insight into the Endecja’s position
vis-à-vis the Popular Front.
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III RZESZA I NIEMIECKI
NARODOWY SOCJALIZM
W PRASIE KRAJOWEJ

RUCHU NARODOWO-RADYKALNEGO FALANGA

Najbardziej radykalny odłam obozu narodowego
Ruch Narodowo-Radykalny, od głównego organu prasowego organizacji
zwany potocznie Falangą, jest uznawany przez ogół historyków za najbardziej
radykalny i odbiegający od głównego nurtu odłam polskiego obozu narodowego. Dzieje się tak nie bez przyczyny – funkcjonowanie RNR stygmatyzował
zarówno radykalizm programu, wyrażający się w narodowo-rewolucyjnych
hasłach i kolektywistycznym programie gospodarczym, jak i radykalizm czynu.
W brutalnej specyfice międzywojennej Polski aktywność uliczna RNR nie szokowała tak bardzo jak dziś, niemniej, biorąc pod uwagę niewielką liczebność
ruchu1, należy zaliczyć jego działaczy do aktywniejszych na tym polu pośród
struktur całego, szeroko rozumianego obozu nacjonalistycznego2.

1

W szczytowym momencie rozwoju Ruch Narodowo-Radykalny liczył około 5 tys. członków
(zob. J.M. Majchrowski, Geneza politycznych ugrupowań katolickich. Stronnictwo Pracy, grupa
„Dziś i Jutro” (Paris: Wydawnictwo Libella, 1984): s. 100).
2
Problem jest dobrze naświetlony w: M. Sosnowski, Krew i honor. Działalność bojówkarska
ONR w Warszawie w latach 1934–1939 (Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa ARTE,
2005).
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Organizacja Bolesława Piaseckiego powstała na przełomie 1934 i 1935 r.,
w trakcie rozłamu w Obozie Narodowo-Radykalnym, który nastąpił w wyniku
osadzenia przywódców ruchu w obozie odosobnienia w Berezie Kartuskiej.
Stronnicy Piaseckiego, rekrutujący się na ogół spośród młodszych działaczy,
niezajmujący do tej pory eksponowanych stanowisk, wystąpili z zarzutami
pod adresem kierowników Organizacji Polskiej, kierującej ONR. Oskarżenia
dotyczyły zbyt małej aktywności ruchu i niedostatecznego zerwania z główną
nacjonalistyczną siłą w kraju, postrzeganą jako anachroniczna i niedostosowana
do nowoczesnych warunków – Stronnictwem Narodowym.
RNR od początku działał nielegalnie. Jego członkowie rekrutowali się spośród studentów, uczniów szkół średnich, młodzieży robotniczej i rzemieślniczej.
Na publicznych wystąpieniach byli ubrani w piaskowe bluzy mundurowe
(podobnie jak działacze innych organizacji nacjonalistycznych, poczynając
od Obozu Wielkiej Polski), czarne spodnie, berety i pasy z koalicyjką. Na
rękawach nosili zielone opaski z białą ręką trzymającą miecz. Organizacja
była podzielona na dwa piony: szkoleniowo-propagandowy i bojowy3. Szczególnie głośno zaznaczał swoją obecność pion bojowy, z drużynami elitarnej
Narodowej Organizacji Bojowej „Życie i Śmierć dla Narodu”, rekrutującej się
z młodzieży inteligenckiej, której przewodzili Stanisław Jamontt, a następnie
Zygmunt Przetakiewicz.
Członkowie RNR przeprowadzili wiele znanych akcji wymierzonych w adwersarzy politycznych. Do najbardziej znanych należały: blokada Uniwersytetu Warszawskiego z listopada 1936 r. (przeprowadzona wspólnie z Sekcją Akademicką
SN) oraz zamachy bombowe pod siedzibą infiltrowanego przez komunistów
Związku Nauczycielstwa Polskiego (maj 1937 r.), w lokalu Bundu w Warszawie
(wrzesień 1937 r.) i w krakowskiej siedzibie żydowskiej loży masońskiej B’nei
Brith (wrzesień 1937 r.). Starcia bezpośrednie członków Falangi z bojówkami
lewicowymi czy żydowskimi, a także konflikty z działaczami innych organizacji
nacjonalistycznych z pewnością nie należały do rzadkich. Te zajścia, wyglądające
z perspektywy czasu brutalnie, mieściły się jednak w logice omawianych czasów.
Dość wspomnieć o znacznej liczbie ofiar śmiertelnych padających co kilka lat
z rąk policji na wiecach antyrządowych. Na tle ówczesnej Europy bilans działalności RNR, podobnie jak ONR-ABC i grup związanych z SN, nie wypada
szczególnie krwawo4. Ciekawy jest także fakt, że to właśnie RNR, mimo narodowo-rewolucyjnej retoryki, posunął się do bliskiej współpracy z obozem sanacyjnym, w pewnym momencie przejmując niemal kontrolę nad młodzieżową
przybudówką Obozu Zjednoczenia Narodowego.
3

W. Muszyński, Ruch Narodowo-Radykalny, aneks do: Z. Przetakiewicz, Od ONR-u do
PAX-u (Warszawa: Wydawnictwo Prasy Lokalnej, 2010): s. 149.
4
Porównanie z aktywnością bojową ruchów nacjonalistycznych Niemiec, Włoch czy Rumunii
w dwudziestoleciu międzywojennym każe widzieć w polskich narodowcach czynnik dość
umiarkowany na tle swoich czasów.
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Mimo opinii „pałkarzy”, działalność Ruchu Narodowo-Radykalnego nie
koncentrowała się jedynie na akcjach bezpośrednich. By uzyskać członkostwo
w RNR, należało przejść specjalne kursy ideowe i egzamin. Formacją zajmował
się pion szkoleniowo-propagandowy. Falanga wykształciła również spójną ideologię, kreowaną przez kilku zdolnych publicystów politycznych z Wojciechem
Wasiutyńskim, Wojciechem Kwasieborskim i Marianem Reuttem na czele.
Program ruchu wyróżniał się na tle innych grup narodowych – także na tle
ONR-ABC, będącego spadkobiercą organizacji zdelegalizowanej w 1934 r. Co
szczególnie istotne w kontekście tematyki, którą będziemy się poniżej zajmować, falangiści z samym Piaseckim na czele otwarcie gloryfikowali totalizm5.
Organizacja Polityczna Narodu, której istnienie było postulatem ogółu środowisk nacjonalistycznych w Polsce tego okresu, miała być w myśl ideologów
Falangi strukturą zbliżoną do monopartii. Towarzyszyć jej miała państwowa,
obowiązkowa organizacja młodzieżowa, wychowująca w duchu narodowym.
Głoszono „konieczność dokonania radykalnej, o rewolucyjnym charakterze,
przebudowy społeczeństwa”6, w duchu etatystycznego, na wielu polach egalitarnego nacjonalizmu. Uprawnione jest mówienie o dążeniu falangistów do
wychowania „nowego człowieka”7. Na czele tak skonstruowanego systemu
miał stać jeden człowiek – to miejsce, rzecz jasna, było zarezerwowane dla
kierownika ruchu, Bolesława Piaseckiego. Jak zobaczymy niżej, wszystko to
funkcjonować miało w symbiozie z wyznaniowym charakterem państwa – jak
pisze autor monografii na temat RNR – katolicyzm stawał się wręcz „główną
podwaliną pod budowę przyszłego ustroju politycznego, narodowego”8.
Również w sprawach gospodarki Falanga wyróżniała się radykalizmem.
W jej łonie postulowano rozwiązania otwarcie kolektywistyczne. Włodzimierz
Sznarbachowski stwierdził nawet, że program RNR był bardziej lewicowy niż
program radomski PPS z 1937 r.9 Ustrój gospodarczy – według falangistów
– miał zakładać wywłaszczenie Żydów i zachodnich kapitalistów, parcelację
wielkich majątków, wprowadzenie gospodarki planowej, przy zachowaniu
własności prywatnej.
5

A. Jaszczuk, Ewolucja ideowa Bolesława Piaseckiego 1932–1956 (Warszawa: Wydawnictwo
DiG, 2005); J. Srokosz, „Model państwa totalnego w myśli Bolesława Piaseckiego”, Wrocławskie
Studia Erazmiańskie, z. 2 (2008): s. 71–85.
6
A. Meller, P. Tomaszewski, „Narodowy-radykalizm w okresie międzywojennym – historia
i zarys myśli politycznej” [w:] tychże (red.), „Życie i śmierć dla Narodu!”. Antologia myśli
narodowo-radykalnej z lat trzydziestych XX wieku (Toruń: Druk-Tor oraz Instytut Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego, 2009): s. 54.
7
A. Meller, Ku „Nowemu Średniowieczu”. Myśl społeczno-polityczna Mariana Reutta w latach
30. XX wieku (Warszawa: Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, 2011): s. 48.
8
R. Broniarek, Ruch Narodowo-Radykalny Falanga w świetle pism programowych (Krzeszowice:
Dom Wydawniczy „Ostoja”, 2011): s. 69.
9
W. Muszyński, Ruch Narodowo-Radykalny…, s. 169.
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Pisma RNR
Ruch Narodowo-Radykalny wydawał przez okres swojego istnienia kilka
pism. Obok regionalnych, takich jak katowicka Kuźnica czy Zarzewie, kilka
miało zasięg ogólnopolski i było kolportowanych w całym kraju. To w nich
swoje poglądy wyrażali główni ideologowie ruchu i nimi zajmę się w poniższej
pracy. Radykalne poglądy falangistów kształtowały się najpierw na łamach
Akademika Polskiego, pisma, którego redaktorem naczelnym był sam Piasecki,
wychodzącego jeszcze w okresie przed wyodrębnieniem się jego grupy z ONR.
Od 1936 r. głównym organem RNR był oczywiście tygodnik Falanga ukazujący się do 1939 r.10 Według wydawców, w pierwszym roku ukazywania się
pisma nakład osiągał około 5 tys. egzemplarzy, by w 1938 r. osiągnąć poziom
25 tys.11 Również objętość stopniowo rosła – od czterech stron w 1936 do
ośmiu w 1938 r. W piśmie oprócz krótkich, zdawkowych tekstów zamieszczano
nieraz artykuły na dość wysokim poziomie. Duże znaczenie dla rozwoju ideologii grupy miał miesięcznik programowy Ruch Młodych (1935–1937), a także
ukazujący się co miesiąc w 1937 r. Ruch Gospodarczy, poświęcony sprawom
ekonomicznym. Oba przeznaczone dla inteligencji, były redagowane przez
głównych ideologów RNR – Wasiutyńskiego, Kwasieborskiego czy Reutta.
Ukazywały się w nich obszerne, nieraz wielostronicowe analizy problematyki
społeczno-politycznej oraz gospodarczej. Interesującym wydawnictwem był
miesięcznik Przełom, wychodzący w 1938 r. Stosunkowo najbogatszy graficznie, ukazywał się w momencie największego rozwoju ruchu, a także związków
z sanacyjnym OZN.

III Rzesza – dwoisty stosunek falangistów do niej
III Rzesza stanowiła obiekt żywego zainteresowania publicystów RNR.
W prasie krajowej ruchu poruszano zarówno tematy polityki zagranicznej
Niemiec Adolfa Hitlera, jak i nowego układu politycznego, a także zagadnień
społecznych związanych z nowym systemem. Szczególnie widoczna jest tu
rozbieżność między oceną różnych aspektów działalności niemieckich narodowych socjalistów. Respekt, jaki żywili polscy nacjonaliści przed zwycięskim
ruchem narodowym zza zachodniej granicy, skłaniał ich do widzenia w Hitlerze
męża stanu, odbudowującego swój kraj z upadku. Z drugiej strony niektóre
aspekty nazizmu, przede wszystkim mowa tu o polityce wymierzonej w Kościół
katolicki, sprawiały, że nieraz wypierano się inspiracji niemieckimi wzorcami.
10

W ostatnim roku numery pisma ukazywały się już nieregularnie, co miało związek
z podupadnięciem samego ruchu.
11
A. Dudek, G. Pytel, Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej (Londyn: Aneks, 1990):
s. 65.
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Z kolei polityka zagraniczna III Rzeszy, przy zrozumieniu niemieckich
motywów i dążeń do ekspansji, budziła obawy falangistów. Niemcy tradycyjnie
były uważane przez polskich narodowców za główne zagrożenie zewnętrzne
dla Rzeczpospolitej. Również członkowie Falangi hołdowali temu poglądowi.
Paradoksalnie – im silniejsze i bardziej zasługujące na podziw w oczach falangistów były Niemcy, tym większym stawały się zagrożeniem dla ich ojczyzny.
W niniejszej pracy będę się starał udowodnić, jak bardzo złożony był stosunek
RNR do nazistowskich Niemiec, po kolei opisując poglądy falangistów na
sprawy polityki międzynarodowej, stosunku do Rzeszy jako państwa nacjonalistycznego, stosunku do polityki antysemickiej i antykościelnej w państwie
Hitlera. Problematyka ta do tej pory nie została dokładnie opisana w literaturze
naukowej, w przeciwieństwie do zagadnienia stosunku niektórych innych
frakcji i postaci polskiego nacjonalizmu do III Rzeszy12.

RNR a polityka III Rzeszy
a.

Odwieczne parcie Niemiec na wschód

RNR, podobnie jak każdy ruch polityczny tego okresu, miał wyraźne i sprecyzowane poglądy na temat aktualnego położenia Polski i polityki III Rzeszy
wobec niej. W Niemczech widziano silne i ekspansywne państwo nacjonalistyczne, które dzięki nowoczesnemu ustrojowi dostało szansę realizacji swoich
odwiecznych ambicji. Oczywiście, miało się to odbyć kosztem II Rzeczypospolitej, która stała na jego drodze. Stąd brał się jednoznacznie wrogi stosunek publicystów Falangi do III Rzeszy jako państwa stanowiącego dla Polski
śmiertelne zagrożenie.
Streszczając historię niemieckich zakusów na Polskę, Wojciech Kwasieborski dementował jakoby między Niemcami a Polską zachodził zakorzeniony w
samej naturze obu narodów konflikt (pisze, że „daleki jest od myśli o jakiejś
odwiecznej, śmiertelnej nienawiści między krwią słowiańską i germańską”)
– co jednak istotne, sama geopolityka zmusza je do rywalizacji. Niemiecki
ekspansjonizm, dający się wytłumaczyć interesem narodowym tego kraju,
z tych samych względów musi spotykać się z przeciwdziałaniem Polski13.
W pokojowe deklaracje wodza Niemiec nie wierzono14.
12

M. Andrzejczak, Faszyzm włoski i hitleryzm w publicystyce Romana Dmowskiego w latach
1922–1939 (Wrocław: Wydawnictwo Nortom, 2010); A.S. Kotowski, Narodowa demokracja
wobec nazizmu i III Rzeszy (Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006).
13
W. Kwasieborski, „Nad Odrą i nad Dnieprem. Przeszłość i przyszłość polityki polskiej”,
Przełom, nr 4–5 (1938): s. 6–13.
14
„Deklaracje niemieckie a rzeczywistość”, Ruch Młodych, nr 4 (1936): s. 2.
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Publicyści Falangi, podobnie jak i innych odłamów ruchu narodowego,
chcieli widzieć w Polsce siłę, która postawi tamę naporowi niemczyzny na
Europę Wschodnią. Polska miała w tym celu zjednoczyć pod swoją egidą
narody regionu, zagrożone ekspansją Rzeszy. Niemcy są więc nie tylko zagrożeniem dla egzystencji państwa polskiego, ale i czynnikiem, który hamuje
jego ekspansję – czynnikiem, którego dążenia na wschodzie Europy blokują
Polsce możliwości rozwinięcia skrzydeł, utworzenia bloku państw pod egidą
Warszawy: „Państwo polskie nie może przystąpić do realizacji misji naszego
Narodu na Wschodzie dopóty, dopóki będzie czuło na swej zachodniej granicy nacisk spiętrzonej fali niemieckiej”15. Z Kwasieborskim zgadzał się w tej
sprawie Wojciech Wasiutyński, uznający Niemcy za przeszkodę w ekspansji
Polski na wschodzie16.
Bardzo wyraźnie dostrzegano przy tym potrzebę przemian wewnętrznych
w Polsce. Sukcesy w Gdańsku, a także postępującą germanizację polskojęzycznych terenów Rzeszy tłumaczono atrakcyjnością idei narodowego socjalizmu. Publicysta Ruchu Młodych pisał: „Obok korzyści gospodarczych, Gdańsk
musi mieć jeszcze inną siłę atrakcyjną, przyciągającą go do Polski. Taką, jaką
jest teraz niemiecki hitleryzm”17. Tę „siłę atrakcyjną” miała stanowić oczywiście idea narodowa w wydaniu RNR. W 1937 r. pisano: „W chwili obecnej
szczególnie wyraźnie narzuca się zadanie Polski w świecie: stworzenie epoki
chrześcijańskiego nacjonalizmu, poprowadzenie narodów środkowej Europy
przeciwko materialistycznym potęgom rasistowskich Niemiec i komunistycznej
Rosji i zdobycie Wschodu Europy dla cywilizacji chrześcijańskiej”18. W innym
miejscu pisano, że choć dziś Niemcy są silniejsze, to Polska ma w przyszłości
widoki, by pokonać Rzeszę i dać dominację w Europie środkowej katolikom19.
Aspekt ideologiczny stosunku nacjonalistów do Niemiec hitlerowskich będę
starał się przybliżyć w dalszej części pracy, w tym miejscu koncentrując się na
zagadnieniach polityki zagranicznej.
Zorganizowana według nowych zasad Polska miała stać się polityczną przeciwwagą dla Rzeszy. Kwasieborski pisał, że zadaniem Polski jest marsz na
wschód, ale należy go urządzić dopiero po daniu odporu Niemcom. „Ruch
Narodowo-Radykalny odrzuca program polsko-niemieckiego współdziałania
na Wschodzie, program znajdujący dziś w Polsce wcale liczny zastęp zdolnych
i wpływowych wyznawców”20. Taka polityka miała być wpisana w odwieczne
polskie interesy geopolityczne. Wzorem działania miał być Chrobry, który
15

W. Kwasieborski, „Nad Odrą i nad…”.
W. Wasiutyński, „Zadania Polski w świecie”, Ruch Młodych, nr 6 (1936): s. 14–19.
17
„Dawniej nasze”, tamże, nr 1 (1935): s. 3.
18
T. Lipkowski, „Przełom jedyną drogą realizacji Programu Narodowo-Radykalnego”, tamże,
nr 6 (1937): s. 17–27.
19
W. Wasiutyński, „Zadania Polski…”.
20
W. Kwasieborski, „Nad Odrą i nad Dnieprem…”.
16
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ruszył na Kijów dopiero po zabezpieczeniu granicy zachodniej wygraną nad
cesarstwem. Byli nim także pierwsi Jagiellonowie, idący na wschód po rozbiciu
niemczyzny pod Grunwaldem.
Mimo podzielanego przez większość publicystów RNR postulatu rozbicia
ZSRS na państwa narodowe (choć zdarzały się i przeciwne głosy, szczególnie w pierwszych latach istnienia RNR21) Kwasieborski jasno odrzucał wizję
wspólnego polsko-niemieckiego marszu przeciw Rosji. Samo przepuszczenie
niemieckich wojsk przez terytorium RP miałoby być tu „podpaleniem własnego
domu po to, by zajął się od niego dom sąsiada”22. Nie ufa się tu intencjom
Berlina, w którego interesie nie może leżeć silna Polska. Na wschodzie kontynentu interesy polskie i niemieckie są sprzeczne. Przykładowo, skłaniając się
ku konieczności wsparcia dla utworzenia państwa ukraińskiego nad Dnieprem,
ideolog RNR uznaje za duże zagrożenie możliwość usadowienia się tam niemieckich ośrodków wpływu – taka Ukraina musiałaby być partnerem Polski,
a nie Niemiec, jeśli ma się ona w ogóle doczekać wsparcia Warszawy. Obszary
na wschód od Polski są tu postrzegane jako drugi, obok Pomorza, potencjalny
punkt zapalny między oboma krajami23.
Starano się także doprecyzować plany ekspansji w kierunku południowym
– i tu także jako główny rywal jawił się Berlin. Pisano, że Polska powinna
podporządkować sobie Słowację, Czechy i wziąć pod opiekę Węgry tak, by
„uzyskać szerokie wyjście na Bałkany, by postawić tam mocną tamę napierającym wpływom niemieckim”24.
Stale nawoływano do zbrojeń. W jednym z tekstów stwierdzano, że wobec
stałego rozrostu niemieckiej armii, po Anschlussie jasne staje się, iż Polska
musi mieć wojsko równie silne jak jej zachodni sąsiad25.
Sporadycznie w prasie RNR pojawiały się również nieco inne stanowiska.
W 1937 r. Falanga pisała: „Kończy się okres demokracji – ogniska zarazy bolszewickiej. Zaczynają się czasy nowe, które budować będą młode nacjonalizmy, za
przykładem Włoch i Niemiec. Porozumienie włosko-niemieckie jest najlepszą
gwarancją pokoju w Europie i najlepszą ochroną przed niebezpieczeństwem
komunizmu”26. Takie głosy, jednoznacznie popierające tworzącą się oś, należały
jednak do rzadkości. Częściej pisano o pozytywnych stronach sojuszu włosko-niemieckiego (opór wobec komunizmu, masonerii i Żydów), równoważąc je
jednocześnie negatywną oceną wystawianą ze względu na zagrożenie, które
21
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miał on nieść dla Polski27. W ogólnym rozrachunku właściwie nie pojawiały
się w prasie Falangi postulaty zbliżenia politycznego Polski i Niemiec. Krytykowano także zacieśnianie kontaktów na niwie gospodarczej. Publicysta Ruchu
Gospodarczego negatywnie oceniał układ między polską „Wspólnotą Interesów”
a jednym z niemieckich koncernów samochodowych o dostawach samochodów na rynek polski – uznano to za zagrożenie dla militarnej niezależności
Rzeczpospolitej od jej zachodniego sąsiada28.
Część publicystów RNR łudziła się także możliwością zmiany systemu
sojuszy i zawarcia przymierza przez Polskę z Włochami, przeciw Hitlerowi29.
Wojciech Wasiutyński pisał, że wraz z wcieleniem Austrii do Rzeszy punkt jej
ciężkości może przesunąć się na południe, a co za tym idzie, Niemcy staną się
zagrożeniem dla Włoch. W tej sytuacji wyjściem będzie powołanie sojuszu
Włoch, Polski, jak i zagrożonej przez Niemcy Litwy30. Z tą ostatnią postulowano
pojednanie, w imię wspólnego oporu przeciw zapędom Hitlera31. Uznawano,
że protekcja Polski jest jej jedyną szansą na przetrwanie32, czego zupełnie miało
nie rozumieć Kowno: „Litwa nie wie, że nawiązanie stosunków i sojusz z Polską
ratuje ją przed połknięciem. Zaślepia ją niechęć do Polski, upór porachunków
o miedzę, obawa przed wyższością kultury polskiej”33. W innym miejscu kwestionowano przydatność Litwy jako sojusznika34. Co ciekawe, samą aneksję
Austrii przez Niemcy traktowano jako akt naturalny, przewidziany wiele lat
wcześniej przez Dmowskiego35. Miała być ona zresztą pokłosiem promieniowania idei narodowego socjalizmu z Berlina i Monachium36.

b.

Wolne Miasto Gdańsk

Publicyści RNR nie poprzestawali jednak na snuciu ogólnych wizji mocarstwowej Polski ratującej Europę Środkową przed naporem germańskim. Sporo
miejsca w prasie Falangi zajmują relacje i opisy wydarzeń z terenów Wolnego
Miasta Gdańsk, coraz bardziej wówczas opanowywanego przez wpływy NSDAP.
27
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Falangiści zdecydowanie występowali przeciwko postępującej nazyfikacji Gdańska i prześladowaniom Polaków, podkreślając przy tym odwieczne związki
miasta z Rzeczpospolitą.
Znaczenie Gdańska dla Polski miało być według narodowców kluczowe.
„Gdańsk jest naturalnym uzupełnieniem i pewnym zaokrągleniem tego skrawka
[polskiego wybrzeża – J.S.], Gdańsk to ujście Wisły, polskie dokończenie naturalne, wrota na świat. Gdańsk jest Polsce niezbędnie potrzebny”37. Rezygnując
z zabiegania o Gdańsk, Polska miała zezwalać Niemcom na wchłonięcie go.
Innym razem pisano: „Strata wybrzeża przez Polskę – to zapowiedź niechybnej
niewoli”38.
Ze smutkiem przytaczano wieści nadchodzące z terenów Wolnego Miasta.
Szczegółowo podawano postępy procesu germanizacji Gdańska39, a także nieprzyjemności spotykające Polaków w mieście40. Pesymistycznie patrzono na
stan polskości, jednocześnie z niekrytym podziwem odnoszono się do ofiarnej
pracy wychowawczej Hitlerjugend w Gdańsku, które z zapałem indoktrynowało
młodzież w duchu niemieckiego nacjonalizmu41.
Surowo oceniano politykę sanacji w sprawie Gdańska. Marian Reutt stwierdzał nawet, że wraz z obsadzeniem Nadrenii przez wojska niemieckie w 1934 r.,
Polska winna odpowiedzieć na to zajęciem Gdańska, a nie wyczekiwaniem
tak, jak to miało miejsce faktycznie. Brak zdecydowania obozu rządowego
miał być wręcz sprzeniewierzeniem się dziejowej misji Polski, jaką był opór
wobec niemczyzny42. Innym razem pisano: „Jedynie śmiała decyzja, decyzja
przyłączenia Gdańska do Polski – może rozwiązać tę palącą sprawę. Niestety,
wiemy, że obecnego rządu nie stać na taką decyzję”43.
Politykę nazyfikacji Gdańska łączono z roszczeniami niemieckimi do innych
terenów Polski, często wymieniając jednym tchem Śląsk, po który Niemcy
również wyciągały ręce. Odpowiedzią zawsze miała być polska ekspansja. Wojciech Kwasieborski pisał: „Nie tylko Gdańsk, ale i Królewiec leży w ramach
planów politycznych Ruchu Młodych. Bo tylko Bałtyk może stanowić pewną
i bezpieczną, północną granicę Wielkiej Polski”44. Innym razem pisano: „Polska
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musi odzyskać Gdańsk, Prusy i Górny Śląsk”45. Wszyscy podejmujący temat
publicyści byli pewni zwycięstwa: „Polska wróci do Gdańska, wróci zdobywczym tupotem szturmowych batalionów, to co obca przemoc wzięła – odbierze
siłą i odbuduje. Miasto będzie znowu nasze…”46.

c.

Stosunek do prześladowań Polaków w Rzeszy

Z oddźwiękiem spotykały się także prześladowania Polaków na terenie samej
Rzeszy. Szczególnie zwracano uwagę na Śląsk Opolski, którego odzyskanie, jako
rdzennie polskiej ziemi musi być celem narodu, możliwym do osiągnięcia po
„Przełomie”47, jak określano przyszłą narodową rewolucję w Polsce. Podobnie
zwracano uwagę na wzrost aktywności niemieckiej na Mazurach48.
Prześladowania te relacjonowano dość dokładnie. Zamieszczano wykazy
represji – m.in. aresztowań działaczy, akcje przeszukiwań polskich bibliotek,
odmowę uczęszczania do polskiego gimnazjum jednej z uczennic. Również
tutaj krytykę czy wręcz kpiny budziła bierność polskich władz: „Polakom
w Niemczech nie wolno być Polakami, a »mocarstwowe« państwo milczy”49.
Z uznaniem wyrażano się natomiast o działaczach polskich z terenów
Rzeszy. Ze szczerym podziwem relacjonowano Kongres Polaków w Niemczech z 1938 r.50

d.

Sprawa czechosłowacka

Sporo uwagi poświęcano sprawie czechosłowackiej. W południowym sąsiedzie Polski widziano twór efemeryczny i w dalszej perspektywie skazany na
klęskę. Podkreślano znaczący udział mniejszości niemieckiej w ludności kraju,
uznając nieraz konieczność okrojenia terytorium tego państwa do jego granic
etnograficznych. Nieuchronne wydawało się także odłączenie Słowacji.
Negatywnie oceniano Czechosłowację także od strony ideologicznej –
widziano w niej twór rządzony przez masonerię, zdominowany przez demoliberalizm, sprzymierzone z ZSRS. Pisano jednak, że antypatia do tego państwa
nie może przesłonić faktu, iż jej podział odbędzie się w interesie znacznie
groźniejszych dla Polski Niemiec. Dopiero w przyszłości, kiedy Polska będzie
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państwem w pełni narodowym, będzie mogła wziąć pod swoją opiekę Słowację
i etnograficzne Czechy. Zaolzie oczywiście przypaść miało Polsce51.
Innym razem podkreślano konieczność posiadania silnego sojusznika na
południu, zdolnego trwać w oporze przeciw Niemcom. Również tu jednak
uznawano podział na Czechy i Słowację za nieuchronny52. W momencie samego
rozbioru Czechosłowacji Falanga wydrukowała rozkaz Bolesława Piaseckiego dla
okręgów warszawskiego i śląskiego RNR o zaciągu do Zaolziańskiego Korpusu
Ochotniczego. Później pisano niezbyt fortunnie, że z „zawieruchy sudeckiej”
Polska wyszła obronną ręką. O ile Europa Środkowa i Bałkany dostały się
w niemiecką strefę wpływów, ograniczając przy tym polski zasięg politycznego
oddziaływania, o tyle Rzeczpospolita otrzymała nowe tereny oraz zapewnienie,
że sprawa ukraińska nie jest dla Niemców pierwszorzędna. Powtórzono także
plotki, że Hitler zrekompensuje Polsce ustępstwa koloniami53.
Publicyści RNR w sposób negatywny odnosili się do III Rzeszy jako państwa zagrażającego Polsce. Widać to również na przykładzie stosunku Falangi
do pokrewnych jej ruchów w innych krajach. Jednym z bardziej znaczących
była rumuńska Żelazna Gwardia. W artykule z czerwca 1938 r. Wojciech
Kwasieborski pisał, że szczere i żywe sympatie dla Corneliu Codreanu i jego
ruchu nie mogą przesłonić faktu, że utworzenie przez niego rządu wiązałoby
się ze zbliżeniem Rumunii do Rzeszy, z którą to Żelazna Gwardia ma widoczne
powiązania. Bliskość ideologiczna schodzi na dalszy plan wobec polskiego interesu narodowo-państwowego. Autor dodaje jednak, że sympatie rumuńskich
nacjonalistów dla Niemiec są naturalne: „Ostatecznie nie można się dziwić,
że na Żelazną Gwardię znacznie większy urok polityczny wywiera ognisko
pangermańskiego imperializmu niż bezideowy sąsiad z północy. Trzeba promieniować żywą, dynamiczną ideą, by podporządkowywać sobie obce ruchy
ideowe. Oto zadanie, które wobec narodów środkowej Europy musi spełnić
Wielka Polska”54.

RNR a ideologia III Rzeszy
a.

III Rzesza jako państwo nacjonalistyczne

O ile stosunek publicystów Falangi do polityki zagranicznej III Rzeszy był
w zasadzie jednoznacznie negatywny, to w sprawach podejścia do panującej
w tym kraju ideologii i polityki wewnętrznej sytuacja wyglądała zupełnie
inaczej. Działaczom RNR imponowały nowe Niemcy. Objęcie władzy przez
51
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narodowych socjalistów uważano za symptom nadchodzącej epoki, w której
panować będą nacjonalizmy. Obok faszystowskich Włoch, III Rzesza miała
być krajem, od którego zacznie się przewrót na skalę europejską i zmiażdżenie
parlamentarnej demokracji.
W życiu Narodów Europy rozpoczął się okres wzmożonej twórczości. Idzie
ona w kierunku radykalnej przebudowy dotychczasowych warunków życia
społecznego w myśl postulatów, których zasadniczym motywem jest realizacja
sprawiedliwości społecznej, urzeczywistnianej w ramach narodowych wspólnot.
Na gruzach ustroju liberalno-kapitalistycznego, na gruzach zbankrutowanej
demokracji, powstają nowe ustroje społeczno-gospodarcze, tworzą się nowe
ideologie, będąc wyrazem ducha nowych czasów55.
Innym razem dodawano: „Kończy się okres demokracji – ogniska zarazy
bolszewickiej. Zaczynają się czasy nowe, które budować będą młode nacjonalizmy, za przykładem Włoch i Niemiec”56. Przemiany w Niemczech hitlerowskich miały wymiar wręcz rewolucyjny, niedający się utożsamić z powrotem do
praktyk dawnych. O sukcesach tych pisano tak: „Pierwszym było podporządkowanie sobie armii niemieckiej i usunięcie z niej ludzi, którzy reprezentowali
stare tradycje junkierskie i marzyli a nawet nie tylko marzyli o powrocie przedwojennego, cesarskiego regime’u z jego pruskim duchem i polityką sojuszu
z Rosją”57. Narodowy socjalizm był więc ruchem nowego typu, a III Rzesza
tworem zupełnie innym niż II, nowocześniejszym i głębiej nacjonalistycznym
niż należące do świata przeszłości konserwatywne, kajzerowskie Niemcy.
Państwom nacjonalistycznym przypisywano więc szczególną sprawność
w działaniu i energię. Twierdzono, że to od nich zależą sprawy wojny i pokoju
w Europie: „Naród włoski i niemiecki stały się olbrzymimi armiami. Póki one
będą chciały, póty będzie trwał pokój światowy. One zadecydują o wojnie. Oto
co dał narodowi nacjonalizm”58.
Sam narodowy socjalizm postrzegano jako siłę odradzającą Niemcy.
Widziano w nim szansę dla Niemiec, dzięki której będą one mogły wyzwolić
się spod wpływu Żydów, masonerii i marksizmu. Wojciech Kwasieborski pisał:
Chcemy, by nasz stosunek do Niemiec był dobrze rozumiany.
Treścią jego nie jest nienawiść. Przeciwnie, dla współczesnych
Niemiec mamy dużo szacunku. Szanujemy ten naród nie tylko za
to, że w ostatnich latach dał dowody rzadkiej energii, stanowczości
i zmysłu politycznego, ale przede wszystkim za to, że dobrze
przysłużył się cywilizacji europejskiej. Narodowosocjalistyczne
Niemcy przyczyniły się w wielkiej mierze do podważenia
55
56
57
58

„Od redakcji”, Ruch Gospodarczy, nr 1 (1937): s. 1.
„Sojusz niemiecko-włoski tarczą dla Europy przed bolszewizmem”, Falanga, nr 3 (1937): s. 2.
W.K., „Zdobycze hitleryzmu”, Przełom, nr 1 (1938): s. 3.
S. K., „Gwarancja pokoju”, Ruch Młodych, nr 10 (1936): s. 4.

Glaukopis nr 33 | 55

międzynarodowej pozycji tych sił, które naszą cywilizację rozkładały
i niszczyły. Cios wymierzony przez hitleryzm żydostwu oraz jego
narzędziom: masonerii i marksizmowi, posiada ogromną wartość
nie tylko polityczną, ale cywilizacyjną w ogóle59.

Tego typu głosów jest w prasie Falangi więcej60.
Podkreślano także siłę moralną, którą – według falangistów – mieli się
charakteryzować narodowi socjaliści. Jeszcze w 1938 r. Olgierd Szpakowski
w tekście o wymownym tytule „Wola wielkości” pisał o wartości hitlerowców
przejawiającej się w ich uporze w dążeniu do celu. Według niego, ta wytrwałość
miała znacznie większe znaczenie od liczebności. Porównywał ich przy tym do
żołnierzy Napoleona i legionistów Piłsudskiego61.
Dość pozytywnie oceniano także młodzieżową organizację narodowych socjalistów – Hitlerjugend. Na podstawie książki Baldura von Schiracha Wojciech
Wasiutyński opisywał ją jako „najbardziej interesującą organizację masową
młodzieży na świecie”62. Pozytywne efekty jej działania, takie jak rozwój ruchu
krajoznawczego i obozownictwa, bezklasowość organizacji, propagowanie
sportu i wychowanie bojowe miał jednak neutralizować areligijny charakter
ruchu.
Stosunek publicystów RNR do przemian gospodarczych w Rzeszy również
cechował się na ogół uznaniem. Podkreślano olbrzymi rozwój kraju, inwestycje
na olbrzymią skalę, rozbudowę infrastruktury63. U niektórych autorów, takich
jak znany z totalistycznych sympatii Marian Reutt, reformy ekonomiczne
narodowych socjalistów budzą wręcz zachwyt. W artykule z 1936 r. napisał:
Niemcy budują wielkie, ultranowoczesne państwo, o charakterze
socjalistycznym. Socjalizm niemiecki jest socjalizmem
nacjonalistycznym, umiejącym w przeciwieństwie do marksizmu
korzystać z duchowego dorobku zeszłych niemieckich pokoleń.
W hitleryzmie i marksizmie występują wyraźnie dwa światy: aryjski
– świat pozytywnej, twórczej pracy i żydowski – świat negacji
burzenia64.

Reutta fascynował proces przebudowy Niemiec. Długo rozwodził się on nad
umiejętnościami hitleryzmu w zachęcaniu ludzi do pracy. Pisał wręcz o „furii
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pracy”, która opanowała Niemcy. Stan taki zdolny był wywołać jedynie potężny
ruch ideowy „stwarzający w psychice obywateli motory działania o ogromnej
sile”, „doprowadzający napięcie energii do kolosalnych rozmiarów”65.
Stosunek Niemców do pracy w narodowosocjalistycznym państwie był
tematem poruszanym w falangistowskiej prasie jeszcze kilkukrotnie. Z dużym
szacunkiem wyrażano się o instytucji sądów honorowych. Miały one zapobiegać
wyzyskowi pracowników przez pracodawców, a także zniechęcać tych pierwszych do nieposłuszeństwa. Niemcy nadały postulatowi „honoru społecznego”
charakter normy prawnej. W Ruchu Gospodarczym wskazywano:
Wartość wyżej omówionych urządzeń nie da się jeszcze ustalić
i nie może być określona w oderwaniu od ogólnych warunków
społeczno-politycznych w Trzeciej Rzeszy, w każdym razie opisana
próba sprowadzenia stosunków pracy na płaszczyznę pojęć
moralnych, próba przywrócenia godności ludzkiej, jako miary
wzajemnych stosunków między pracownikiem a pracodawcą –
jest eksperymentem interesującym i zasługującym na baczniejszą
uwagę66.

Według falangistów, narodowy socjalizm wpoił młodzieży zamiłowanie do
pracy (co miało być wzorem dla Polski) i przywrócił jej straconą w czasach
kapitalizmu godność, na nowo czyniąc ją służbą dla kraju67. Kondycji moralnej nacjonalistycznych Niemiec przypisywano również likwidację bezrobocia.
Porównywano to z analogicznym problemem, z jakim borykały się najbogatsze
na świecie, choć demokratyczne Stany Zjednoczone, które nie były w stanie
zrobić tego samego u siebie68.
Nieco miejsca poświęcono również jednemu z twórców systemu gospodarczego Rzeszy, Hjalmarowi Schachtowi. Szef Banku Rzeszy, postrzegany jako
wybitnie zdolny ekonomista (nazywano go wręcz alchemikiem), miał być jednocześnie oportunistą powiązanym ze środowiskami konserwatystów69. Jeden
z autorów uznaje, że spośród licznych, spektakularnych wówczas przykładów
państw odnoszących sukcesy dzięki prowadzeniu polityki interwencjonizmu
gospodarczego to właśnie działania Schachta są najbardziej godne naśladowania,
z wymienianych krajów bowiem Niemcy najbardziej przypominają Polskę.
Ma to stanowić model wzorcowego nacjonalizmu gospodarczego70. Ten sam
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autor uznaje notabene prawodawstwo niemieckie za jeden z wzorców ustroju
gospodarczego wsi71.
Trzeba jednak zauważyć, że ta apologia niemieckiego narodowego socjalizmu łączyła się z pewnymi istotnymi zastrzeżeniami. Ważnym pojęciem jest tu
totalizm – idea państwa organizującego ogół życia narodu. Na tle innych organizacji narodowych RNR wyróżniał się gloryfikacją takiego systemu, w którym
widziano zwiastun zmian w całej Europie: „W państwach »demokratycznych«
sceptycyzm, relatywizm, atmosfera cyniczna, brak wiary w człowieka, zwątpienie
i popłoch – popatrzcie na Niemcy i Włochy; kto dziś nadaje ton w Europie?”.
Alfred Łaszowski pisał, że totalizm, który jest w stanie osiągnąć niespotykanie
dotychczas wysoki poziom napięć zbiorowych, zdominuje nawet sztukę72.
Totalizm III Rzeszy imponował falangistom, ale postrzegano go jako niepełny, bo materialistyczny, niechętny chrześcijaństwu, które mogło być jedyną
właściwą podstawą odrodzenia narodu. Jak pisano w 1935 r., „skrępowanie
indywidualności na rzecz dobra narodu, które widzimy w dzisiejszych państwach narodowych, jest konieczne, ale uwzględniać musi możność pełni życia
duchowego jednostki, musi to życie wzbogacać, a nie zubożać”73. Wzorem miało
tu być idealizowane przez RNR średniowiecze, które także miało wykazywać
pewien rys totalistyczny, ponieważ wiara przenikała wówczas każdy aspekt życia
człowieka. Wielokrotnie powoływano się tu na rosyjskiego filozofa Nikołaja
Bierdiajewa, autora książki Nowe Średniowiecze, którą zresztą na język polski
przetłumaczył sam Marian Reutt. Szczegółowe omówienie falangistowskiego
totalizmu wykracza poza ramy niniejszego artykułu, pozostańmy więc przy
konstatacji, że akceptując zasadę państwa totalnego, RNR-owcy odrzucali
niereligijny jego model, wprowadzany w Niemczech74.
Istotne jest, że ów totalizm katolicki miał stać się siłą, która da Rzeczpospolitej wielkość. Jak pisał Wasiutyński, idea Polski to katolicyzm – w kontrze do
komunizmu Rosji, liberalizmu Francji i rasizmu Niemiec75. Europa miała się
stawać nie tylko areną starcia narodów, lecz także wizji cywilizacji – konflikt
polsko-niemiecki miał mieć tu nader istotne znaczenie. Tadeusz Lipkowski pisał:
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Najgroźniejszym wrogiem, stojącym na drodze realizacji
naszej misji dziejowej, są Niemcy. [podkr. w oryg.] Nasza
misja dziejowa, jak to już określiliśmy, leży na wschodzie, gdzie
idea narodowa zaledwie się budzi, na wschodzie, który mamy
zdobyć dla współczesnej cywilizacji zachodniej: chrześcijańskiego
nacjonalizmu. Ale na zachód od siebie mamy naród, który również
widzi swoje zadania i możliwości swego rozwoju na wschodzie, który
co gorsza, do tego wschodu zalicza i Polskę, i który poprzez Polskę
na wschód chce nieść swoją ideę, ideę fałszywą – pangermańskiego
rasizmu. Dlatego też nie tylko zdobycie wschodu dla prawdziwej
idei Zachodu, ale i walka o wschód z fałszywą ideą Zachodu – leży
przed Polską jako nieunikniona konieczność76.

Polski imperializm ma się zetrzeć z imperializmem niemieckim – „fałszywym, bo materialistycznym i antykulturalnym”77. W pewnym więc sensie to
od Polski zależy przyszłość kontynentu, to czy będzie on zdominowany przez
totalizm komunistyczny, totalizm rasistowski czy też totalizm chrześcijański
– bo wątpliwości, że zachodni demoliberalizm jest systemem schyłkowym
generalnie nie żywiono.

b.

Stosunek do chrześcijaństwa

Stosunek narodowych socjalistów do chrześcijaństwa, a w szczególności
Kościoła katolickiego, budził żywe zainteresowanie falangistów. Prześladowania katolików spotykały się z dużym odzewem i stanowiły obiekt największej
krytyki nazizmu ze strony polskich nacjonalistów. Zdarzały się jednak próby
tłumaczenia takiej polityki czynnikami stricte narodowymi – Niemcy, jako kraj
religijnie podzielony, wymagały konsolidacji, a tą zapewnić miało uderzenie
w ten podział. Zdaniem falangistów, było to jednak myślenie złudne. Widać
to na przykładzie Hitlerjugend – odseparowanie niemieckiej młodzieży od
religii miało przyczynić się do jej wypaczenia: „Ujemne [cechy ruchu – J.S.],
to pozbawienie organizacji, bądź co bądź, wychowawczej, najgłębszej podstawy
wychowania, jaką jest religia i połączona z tym płytkość i formalizm ruchu”78.
Innym razem pisano w podobnym tonie:
Największą rolę w tym wychowaniu narodowym odegrać
może patriotyczno-przygotowawcza organizacja młodzieży. Od
faszystowskiej Balilli, czy niemieckiej Hitlerjugend musi się ona
jednak odróżnić zasadniczo. Tamte mają bezreligijny i amoralny
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stosunek do wielu spraw społecznych i narodowych, i zabijają nieraz
indywidualność duchową poszczególnych jednostek, które stanowią
zadatek kultury duchowej i twórczości79.

Separacja organizacji roszczącej sobie prawo do wychowywania, czy wręcz
kształtowania młodzieży, od religii wydawała się totalistom katolickim z RNR
nieporozumieniem, działaniem na szkodę samego narodu, którego wielkość
narodowi socjaliści przecież chcieli budować.
Jak nietrudno się domyślić, negatywny stosunek do prześladowań Kościoła
wydawał się falangistom oczywistością. We wspominanym już tekście Wojciech
Kwasieborski, pisząc o pozytywnych wartościach, jakie niesie ze sobą narodowy
socjalizm, dodaje: „Oczywiście nie mamy tutaj na myśli walki z Kościołem
katolickim oraz bałamutnych doktryn społeczno-filozoficznych, krzewiących
się w III Rzeszy. Nasz stosunek do tych zjawisk jest oczywisty i nie potrzebuję
go raz jeszcze przedstawiać”80.
Kiedy w 1937 r. ukazała się krytykująca narodowy socjalizm encyklika Mit
brennender Sorge, Wojciech Wasiutyński poświęcił jej jeden ze swoich artykułów w piśmie Ruch Młodych. Omawiając tezy Piusa XI i rażące sprzeczności,
jakie zachodzą między założeniami panującej w Niemczech ideologii a nauką
Kościoła, Wasiutyński pisał: „Encyklika ostro potępia zasadę »Prawem jest to,
co jest pożyteczne dla narodu«” i stwierdza, że „to co jest sprzeczne z moralnością, nigdy nie posłuży ku prawdziwemu pożytkowi narodu”. Autor dobitnie
uznaje Boga za najwyższy absolut i podkreśla kontrast, który zachodzi między
takim postawieniem sprawy a filozofią nazistów81. Konflikt między Kościołem
a NSDAP podkreślano również miesiąc wcześniej w komentarzu do pisma
Piusa XI do duchownych i wiernych Rzeszy o niewypełnieniu konkordatu.
Spór narodowosocjalistycznego pogaństwa z katolicyzmem miał tkwić w samej
istocie sytuacji i był nieunikniony. Zaznaczono też kontrast między narodowymi
socjalistami a polskimi narodowcami, wiernymi nauce Kościoła82. Postulowano
wręcz fizyczne przeciwstawienie się katolickiej Polski antykościelnej propagandzie nazistów: „Katolickie Państwo Polskiego Narodu poprowadzi przeciw
komunizmowi i pangermanizmowi narody środkowej Europy”83.
Różnicę priorytetów nazizmu i polskiego ruchu narodowego podkreślano
wielokrotnie. Bardzo wyraźnie zarysowano problem w Falandze:
Nacjonalizm w czystej formie – stawianie narodu na najwyższym
poziomie – traktowanie jednostki jedynie jako komórki większej
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całości, komórki, która sama przez się nie posiada wartości – taki
nacjonalizm jest sprzeczny z naturą ludzką, i dlatego nie da się
utrzymać przez czas dłuższy; musi albo wyrodzić się w materializm
i egoizm narodowy – a stąd tylko krok do materializmu i egoizmu
jednostkowego, które muszą doprowadzić do upadku potęgi
narodowej – albo też wysublimować się, nabrać cech uduchowienia84.

Narodowi socjaliści chcieli zapanować nad religią, co zdaniem falangistów
było niewykonalne. Przewidywano nawet, że konflikt ten może stać się zalążkiem wojny domowej85. Stwierdzano też, że opinie o uleganiu przez narodowych
radykałów wpływom hitlerowskim dowodzą o nieznajomości obu ruchów bądź
o działaniu propagandy86.
Walkę Hitlera z religią oceniano negatywnie również na tle sytuacji panującej
we Włoszech. Pisano, że Mussolini rozumie lepiej niż Hitler, że z konfliktu
z religią państwo wyjdzie zwyciężone87. Stąd szczególna aprobata dla pojednania faszyzmu z katolicyzmem i kontrast tej sytuacji wobec posunięć nazistów,
choć – jak widzieliśmy wyżej – również faszystom czasem zarzucano w tej
materii indyferentyzm.
Potępienie antykatolickiej polityki NSDAP prowadziło w latach bezpośrednio poprzedzających wojnę nieraz wręcz do odrzucenia jakiejkolwiek
sympatii żywionej wcześniej do narodowego socjalizmu. W odpowiedzi na
zarzuty o inspirowanie się nazizmem Wasiutyński pisał: „Obóz narodowy
polski stoi na gruncie katolickim – to właśnie czyni go niedostępnym dla
wpływów niemieckiej doktryny. Idea niemiecka szukać zatem musi narzędzia
poza obozem narodowym polskim”, w grupkach nacjonalistów walczących
z Kościołem88. Główny ideolog Falangi posunął się nawet do porównania
metod hitlerowskich z wolnomularskimi. Wyraźnie podkreślał podstawową
różnicę między ideologią RNR a narodowosocjalistyczną: „nie było, nie ma
i nie będzie miejsca w naszym ruchu dla nikogo, kto by nie uznawał zasady,
że Bóg jest najwyższym celem człowieka, a praca dla Narodu drogą człowieka
do Boga”89. „Antykatolicka postawa jednego nacjonalizmu, w danym wypadku
hitleryzmu, bynajmniej nie przesądza stosunku do katolicyzmu innych ruchów
narodowych”, dodawano gdzie indziej90.
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Zwracano też uwagę na niemożliwość powodzenia prób mających na celu
wytworzenie i zakorzenienie się nowej religii opartej na starogermańskich
mitach – „Religii nie można wymyślić”, brzmiał tytuł jednego z tekstów91.
Klęska prób odrodzenia pogaństwa w Niemczech miała być zresztą dowodem
na słuszność kursu katolickiego w polskim ruchu narodowym. W odpowiedzi
na antykościelną mowę Goebbelsa z 28 maja 1937 r. pisano: „Akcja hitlerowska
przeciw Kościołowi jest rezultatem błędu zasadniczego, tkwiącego w ideologii
narodowego socjalizmu. Błędem tym jest wprowadzenie do ideologii hitlerowskiej ducha pogańskiego rasizmu jako czynnika nadprzyrodzonego na miejsce
ducha religii chrześcijańskiej”. Prognozowano, że polityka Hitlera zakończy
się z takim samym skutkiem jak Kulturkampf92.
Z drugiej strony, co w tym wypadku nie dziwi, narodowcy aprobują fakt, że
kościelna krytyka nazizmu jest lżejsza niż krytyka komunizmu – Wasiutyński
pisze: „Encyklika o komunizmie [Divini Redemptoris – J.S.] mówi o niewiernych, o obcych, którzy w ogóle nie uznają samej zasady religii. Encyklika
o hitleryzmie karci z ojcowskim bólem i gniewem tych, którzy odstępują od
Kościoła, popełniając szereg herezji. Pierwsza zwalcza systemat zamknięty, druga
zwalcza zespół różnorakich błędów, wyrosły z jednego podłoża psychicznego”93.
W innym miejscu ideolog RNR podkreśla, że hitlerowcy, nie przecząc istnieniu
Boga i potrzebie funkcjonowania religii, wypaczają te pojęcia94.

c.	Stosunek do polityki Hitlera wobec Żydów
i masonerii
Z dzisiejszego punktu widzenia szokujące mogą się wydawać uwagi publicystów RNR na temat kwestii żydowskiej w III Rzeszy. Polscy nacjonaliści
dość przychylnie odnosili się do działań wymierzonych w Żydów. Widzieli je
jako wzór do naśladowania w innych krajach, w tym Polsce. W tym miejscu
trzeba jednak zaznaczyć, że nie było mowy o poparciu działaczy Falangi (ani
jakiegokolwiek innego odłamu polskiego nacjonalizmu) dla planowej eksterminacji Żydów, która dokonała się w czasie II wojny światowej. Prześladowania
sprzed wybuchu wojny, jakkolwiek stanowiące z dzisiejszego punktu widzenia
zapowiedź Holocaustu, w zasadzie mieściły się w normach epoki zdominowanej przez wojujące nacjonalizmy. Trzeba również dodać, że tematyka działań
podejmowanych wobec Żydów w III Rzeszy nie zajmuje specjalnie dużo miejsca
w publicystyce Falangi – niewiele tu głębszych analiz problemu, które mogłyby
choć trochę zrewidować stanowisko nacjonalistów. Więcej z kolei rozważań
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nad samym stosunkiem do hitlerowskiego rasizmu, co zostanie omówione
w dalszym podrozdziale.
Prawodawstwo antyżydowskie wprowadzane w Rzeszy postrzegano w kategoriach konieczności dziejowej. Przypisywano mu nawet katolickie korzenie:
„Takie prawodawstwo jest wzorowane na prawodawstwie epoki, która miała
najmądrzejszą politykę w stosunku do żydów, na średniowieczu i na nauce…
Kościoła katolickiego”95. W ustawach norymberskich widziano „ostatni etap
polityki żydowskiej hitleryzmu, nadający mu ramy prawne”, dzięki czemu
„Żydzi zostali zamknięci do ghetta i nie będą mogli już rozkładowo działać
na naród niemiecki”96. W listopadzie 1935 r. na łamach Ruchu Młodych jasno
stwierdza się, że „całkowite wyeliminowanie żydów ze społeczeństwa niemieckiego” na mocy ustaw norymberskich jest faktem pozytywnym, dowodzącym
konsekwencji narodowych socjalistów w walce narodowej. Niedwuznacznie
sugeruje się, że Polska powinna pójść podobną drogą97. Maria Rzętkowska,
stojąca na stanowisku całkowitego odsunięcia Żydów od wpływu na handel,
edukację i kulturę Polski, zabronienia im pełnienia funkcji publicznych, wyrażała tu poglądy popularne w ruchu narodowym98. Uznawano, że Żydów należy
skłaniać do emigracji – nikt nie brał pod uwagę fizycznego ich unicestwienia,
natomiast jednoznacznie chciano się ich pozbyć z Polski.
Pewne zastrzeżenia do polityki Hitlera wobec Żydów miał Wojciech Wasiutyński. Pisał on nie bez uznania, że nazizm odżydził politykę i kulturę, lecz
zaniedbał sprawy gospodarki. Po chwili dodawał jednak: „Co się zaś tyczy
sprawy żydowskiej, to pamiętać trzeba, że w Niemczech ma ona charakter
przede wszystkim kulturalny, a u nas przede wszystkim gospodarczy”99. Żydów
niemieckich oskarżano o propagowanie moralnej rozwiązłości, pornografii,
które miały triumfować w okresie Republiki Weimarskiej. W Falandze cytowano wyjątki z książki Heinza Wódz Niemiec, w której Hitlerowi przypisywano
ukrócenie tych zjawisk przez posunięcia wymierzone właśnie w Żydów100.
Nieco miejsca w publicystyce RNR poświęcono również sprawie stosunku
narodowych socjalistów do wolnomularstwa, ocenianego jako czynnik równie
szkodliwy w życiu europejskich społeczeństw jak Żydzi. Na podstawie książki
Masoneria przed sądem Schneidera Roberta jeden z anonimowych autorów opisuje, jak rozpowszechniony (w mniemaniu nacjonalistów) wśród niemieckich
warstw wyższych ryt staropruski masonerii pomógł Hitlerowi dojść do władzy,
ale ten zapobiegł jego legalizacji pod zwodniczą nazwą Chrześcijańskiego
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Zakonu Niemieckiego. „Chrzest zawiódł – nacjonaliści nie dali się oszukać i po
natychmiastowym zlikwidowaniu masonerii humanitarnej zabrali się z kolei
do staropruskiej”101. Krok ten oczywiście oceniany jest pozytywnie z uwagi
na rozkład moralny, jaki ma propagować wolnomularstwo. Podobny wątek
był podejmowany również kilka miesięcy wcześniej. Kazimierz Hałaburda
w jednym z tekstów opublikowanych w Falandze opisuje jak staropruskie koła
masonerii miały wpływać na NSDAP102.

d.

Stosunek do rasizmu

Z krytyką spotykały się teorie rasowe nazistów. Członkowie RNR, podobnie
jak innych polskich grup nacjonalistycznych, generalnie odrzucali rasizm biologiczny. Ich antysemityzm miał charakter głównie gospodarczy i kulturowy.
Również naród polski definiowano raczej w kategoriach wspólnoty historii
i kultury niż biologicznie pojmowanej rasy. Według publicystów Falangi, każdy
naród jest mieszaniną ras. Należy badać wpływ rasy na charakter człowieka
oraz kultury na rasę, ale w żadnym wypadku nie absolutyzować czynników
biologicznych, tak jak to się dzieje w Niemczech. Teorie rasy panów, którą
rzekomo mają być Niemcy, są na łamach pisma wyśmiewane. Podkreśla się, że
wśród Niemców jest procentowo mniej nordyków niż wśród Polaków, a sam
Adolf Hitler należy raczej do rasy śródziemnomorskiej niż wynoszonej na
piedestał przez narodowy socjalizm nordyckiej103.
W swoim omówieniu encykliki Mit brennender Sorge Wasiutyński wyraża pełną
aprobatę dla głoszonej w niej tezy potępiających hitlerowski rasizm. Mistyka krwi
i rasy, mająca de facto podłoże zupełnie materialistyczne, jest tu bezwzględnie
krytykowana, podobnie jak wiązane z nią nazistowski panteizm i odwołania do
rzekomo starogermańskich wierzeń104. Tematyką tą obszerniej ów autor zajął się
na łamach niezwiązanego formalnie z Falangą pisma Prosto z Mostu105. Opinie
w podobnym tonie wygłaszał Andrzej Borycki, który na łamach Przełomu opisuje
list Rzymskiej Kongregacji ds. Seminariów i Uniwersytetów do rektorów tych
instytucji, w którym szczegółowo potępia się hitlerowski rasizm (jak również
materializm, panteizm i statolatrię). „Błędne zasady hitlerowskiego poglądu na
świat obce są całkowicie polskiej ideologii narodowo-radykalnej, która wyrasta
integralnie z podstaw katolickich”, pisze Borycki106.
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Rzecz jednak charakterystyczna – w niektórych artykułach przeświadczenie
o równości wobec Boga ludzi różnego pochodzenia nie prowadzi do całkowitego
zanegowania znaczenia czynnika rasowego przy rozpatrywaniu spraw narodu.
Jeden z autorów dowodzi, że Żydzi mogą (a wręcz należy im tego życzyć) być
chrześcijanami, ale to jeszcze nie czyni ich Polakami. Asymilacja ich jest procesem bardzo trudnym i nasuwa wiele wątpliwości, gdyż duchowość Żydów ma
być znacząco różna od polskiej, może przyczyniać się wręcz do „zanieczyszczenia” tej drugiej107. Pisze on: „Kwestia dopuszczenia żydów-księży do pełnienia
obowiązków wśród Polaków będzie w Wielkiej Polsce załatwiona konkordatem
zgodnie z interesem naszego Narodu. Tylko Polak może formować psychikę
Polaków, a każdy kapłan przez swój udział w Akcji Katolickiej oddziaływa na
budowę kultury narodowej”108. Można się domyślać, że głosy tego typu były
niejako wypadkową usilnych prób pogodzenia katolickiej wykładni na temat
ras ludzkich z głęboko zakorzenionym przekonaniem o odmienności Żydów.
Jak wspomniano wcześniej, zdarzały się głosy afirmatywnie opisujące wprowadzenie ustaw norymberskich. Stosunek nieco bardziej umiarkowany niż ten
w nich wyrażony prezentowała Maria Rzętkowska, choć i jej słowa brzmią dziś
radykalnie: „Polak czy Polka, wchodząc w związek małżeński z członkiem
narodu żydowskiego, traci prawa obywatelskie i spada do rzędu przynależnego, jak jego żydowski małżonek”109. Rzętkowska uważa, że w przypadku
Żydów nawet chrzest nie powinien zmieniać ich położenia w państwie110,
mamy tu więc podobny co w poprzednim przypadku tok myślenia, ulegający
w jakimś stopniu stereotypom rasowym.
Z pewnością efekty walki Hitlera z „zażydzeniem” Niemiec ugruntowywały przeświadczenie narodowych radykałów o słuszności działań tego typu,
a w jakimś stopniu, być może, skłaniały niektórych do rozważań nad słusznością
jego teorii. Z drugiej strony, nigdy nie starano się odebrać Żydom człowieczeństwa, za pomocą biologii sprowadzić ich do poziomu niższego gatunku.
Słowa te mogą brzmieć dziś niezręcznie, niemniej nie ma wątpliwości, że
czynnikiem ograniczającym, wręcz „cywilizującym” antysemityzm Falangi
była religia katolicka.
Także z religijnych przyczyn odrzucano różne formy „ulepszania rasy” przez
kontrolę urodzeń, promowaną w różnych wariantach w III Rzeszy111.
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e.

Falanga a inspiracje z Niemiec

Mimo niekłamanego respektu większości publicystów RNR dla III Rzeszy,
z dużą niechęcią przyjmowano podejrzenia o inspirowanie się narodowym
socjalizmem. W 1937 r. w tonie oskarżycielskim odparowywano zarzuty płynące
ze strony SN: „Wynika z tej krytyki jasno jedna smutna prawda: Stronnictwo
Narodowe stoi niezłomnie na gruncie kapitalizmu, odrzuca wszelką myśl
przebudowy ustroju, a każdy jej program wydaje mu się wielogłową bestią
bolszewicko-hitlerowsko-dziecinną”112. Dwa lata wcześniej, także na łamach
Ruchu Młodych, odpierano podobne zarzuty Stanisława Grabskiego, tłumacząc, że antysemityzm istniał na ziemiach polskich na długo przed triumfem
nazizmu i nie potrzebował obcej inspiracji. Dodawano: „Poza tym nic tych
ruchów nie łączy, a wszystko dzieli. Hitleryzm podtrzymuje kapitalizm, polski
ruch młodych z nim walczy; hitleryzm zwalcza religię katolicką, polski ruch
młodych ją [jako] podstawę swego programu przyjmuje; hitleryzm stworzył
koncepcję przewodnictwa wodza – „führerprinzip”, ruch młodych w Polsce
głosi program organizacji hierarchicznej narodu, a nie dyktatury”113. Także
tu powoływano się na decydujące znaczenie różnic w stosunku do religii114.
Jednoznaczne opinie, w których krytyka narodowego socjalizmu daleko
wykraczała poza negatywne odniesienia do antykościelnej polityki Hitlera, nie
należały do częstych. Przy przychylnym stosunku do wielu przemian zachodzących w Niemczech dostrzegano brutalność nowego systemu, której wagę
jednak bagatelizowano, szczególnie w zestawieniu z warunkami sowieckiego
totalitaryzmu. Działo się tak już u samych korzeni RNR. Jeszcze przed powstaniem Falangi, w środowisku pisma Akademik Polski Piaseckiego pisano: „Nie
chcemy, by nas posądzano o chęć »wybielania« hitleryzmu lub o jakąś ślepą
nienawiść do naszego wschodniego sąsiada. Nie, doceniając wszystkie dodatnie
wartości, które ruch narodowosocjalistyczny wniósł w życie swej Ojczyzny, nie
zamykamy bynajmniej oczu na jego pogańskiego ducha, na takie zbrodnie
jak »rzeź monachijska« lub zamordowanie Dolfussa”115. Dodawano jednak, że
wszystkie te przewinienia są „jak kropla w oceanie wobec zbrodni bolszewickich”116, krytykując jednocześnie środowisko liberalnych Wiadomości Literackich, gdzie starano się wybielać ZSRS kosztem Niemiec. Postawa przyszłych
falangistów wydaje się zupełnie zrozumiała. Patrząc na Europę z perspektywy
czasów powojennych łatwo nie dostrzec, że przed 1939 r. zbrodnie nazistów
odbywały się jednak na nieporównanie mniejszą skalę niż zbrodnie bolszewików.
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Podsumowanie
III Rzesza była tematem często podejmowanym w publicystyce najradykalniejszego odłamu polskiego obozu nacjonalistycznego, jakim był Ruch
Narodowo-Radykalny. Zarówno polityka państwa rządzonego przez Adolfa
Hitlera, jak i ideologia narodowego socjalizmu cieszyły się dużym zainteresowaniem publicystów Falangi. Wśród artykułów z kilku pism, wydawanych
przez organizację, można znaleźć zarówno dłuższe, pogłębione analizy problemu
(przede wszystkim artykuły ideologów ruchu – Wojciecha Kwasieborskiego
i Wojciecha Wasiutyńskiego), jak i niezbyt rozbudowane teksty, jedynie zarysowujące stanowisko narodowców wobec zagadnienia.
W poglądach falangistów na poszczególne zagadnienia dotyczące III Rzeszy
widać duże zróżnicowanie. Ich stosunek do polityki zagranicznej Niemiec
można w zasadzie określić jako jednoznacznie negatywny. RNR widział Polskę
w roli europejskiego mocarstwa sprawującego niepodzielną hegemonię w Europie Środkowo-Wschodniej. Niemcy, jako odwieczny wróg Polski, miały tym
aspiracjom zagrażać. Pokojowym nieraz deklaracjom wodza Rzeszy nie wierzono, widziano w nich mydlenie oczu stronie polskiej przed nieuchronnym
starciem. Z niepokojem obserwowano rozwój sytuacji w Gdańsku, coraz bardziej zdominowanym przed narodowych socjalistów. Podobnie odnotowywano
prześladowanie polskiej mniejszości na Śląsku Opolskim i w Prusach Wschodnich. Co zrozumiałe, spore zainteresowanie u publicystów RNR budziła także
sprawa czechosłowacka. Członkowie RNR, mimo przeświadczenia o efemeryczności Republiki Czechosłowackiej, słusznie obawiali się wchłonięcia jej
terenów przez Niemcy, choć ostatecznie w prasie organizacji pojawiły się też
głosy wyrażające zadowolenie z zajęcia przez Polskę Zaolzia.
Bardziej skomplikowany jest stosunek Falangi do samej ideologii narodowego socjalizmu. III Rzesza jawiła się polskim nacjonalistom jako ekspansywne
państwo narodowe, urządzone w niezwykle nowoczesny sposób. W przejęciu władzy przez NSDAP widziano kolejne po sukcesie włoskiego faszyzmu
potwierdzenie przewidywań o nadchodzącym świcie ery nacjonalizmów, które
zmiotą dotychczas panujące demokracje, liberalizm oraz kapitalizm. Falangistom imponowała energia, z jaką Hitler i jego poplecznicy realizowali swój
program. Na ogół przychylnie odnoszono się do programu przemian gospodarczych wprowadzanych w Rzeszy, widząc w nich krok w kierunku stworzenia
systemu ekonomicznego gwarantującego zapewnienie poszanowania godności
człowieka, którą miał pogardzać odchodzący w przeszłość liberalizm. Chwalono
modernizację państwa i rozbudowę infrastruktury na niespotykaną dotychczas skalę. Przyczyny tych sukcesów widziano w idealizmie hitlerowców i sile
moralnej, którą mieli się oni charakteryzować. Z biegiem czasu entuzjazm
dla III Rzeszy zaczął nieco przygasać, jednak przez cały czas widziano w niej
dowód na przyszły triumf nacjonalizmów w Europie.
Bardzo negatywne stanowisko zajmowano wobec prześladowań Kościoła
katolickiego w Niemczech. W konflikcie między katolicyzmem a ideą
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nazistowską wyraźnie stawano po stronie tego pierwszego. Było to też na ogół
okazją to potwierdzenia katolickiej tożsamości RNR, w którym ponad narodem stawiano Boga. Falangiści identyfikowali się ze słowami Piusa XI, który
krytykował czysty nacjonalizm, nieskrępowany etyką chrześcijańską. Podobnie
nazistowskie próby wytworzenia nowej religii, wykorzystującej starogermańskie
mity, uważano za absurdalne.
Dość pozytywnie odnoszono się także do polityki narodowych socjalistów
wobec Żydów. W tej mniejszości widziano zagrożenie dla całej cywilizacji
europejskiej; oskarżano ją o propagowanie tendencji rozkładowych, liberalizmu
i marksizmu. Publicyści RNR, chwaląc ustawy wymierzone w Żydów, w pewnej
mierze widzieli w nich wzór również dla Polski. Podobnie negatywnie oceniano
wpływ masonerii na społeczeństwa Europy, przy czym politykę NSDAP wobec
wolnomularstwa uznawano za zbyt niezdecydowaną.
Z krytyką spotykały się teorie rasowe hitlerowców. W ideologii Falangi
naród pojmowany był przede wszystkim jako wspólnota kultury i historii,
w przeciwieństwie do nazizmu rasa miała tu stanowić czynnik drugorzędny.
Podejrzenia o inspirowanie się narodowym socjalizmem na ogół odrzucano,
w czym oczywiście można widzieć dążenie do potwierdzenia rdzennie polskiego
charakteru ruchu.
Biorąc pod uwagę tragiczne doświadczenia II wojny światowej, działania
Ruchu Narodowo-Radykalnego mogą nieraz zaskakiwać. Podobnie wyrażony
na łamach jego pism niejednokrotnie pozytywny stosunek ugrupowania do
niemieckiego narodowego socjalizmu. Trzeba jednak pamiętać o warunkach,
w których powstawała i kształtowała się Falanga. Był to okres wzrostu popularności idei totalitarnych w całej Europie. W niemal wszystkich krajach na
znaczeniu zyskiwały partie radykalnie narodowe, głoszące upadek starego świata
i nadejście nowego ładu, w którym o wszystkim będą decydować ruchy nacjonalistyczne. RNR, jak również inne, bardziej umiarkowane frakcje polskiego
ruchu narodowego, doskonale wpisywały się w ten obraz. Warto dodać, że
w ocenie większości omawianych w powyższej pracy zagadnień zdanie zbliżone
do publicystów RNR mieli także autorzy wywodzący się z innych formacji
narodowych, zwłaszcza niektórzy „młodzi” z SN117.
Współcześnie żyjącemu człowiekowi w oczy rzuca się z pewnością antysemityzm Falangi i jej aprobata dla (przedwojennych) działań nazistów wymierzonych w Żydów. Nie można zapominać tak o nasilających się wówczas nastrojach
antyżydowskich w Europie, jak i o braku wiedzy polskich nacjonalistów o tym,
co stanie się w ciągu kolejnych lat. Masowe mordy, które przyniosła II wojna
światowa, przekraczały możliwości percepcyjne zdecydowanej większości ludzi
żyjących w okresie ją poprzedzającym. Również publicyści RNR, mimo niewątpliwego antysemityzmu, w czasie nadchodzącej wojny nie splamili się
udziałem w zbrodniach dokonywanych na Żydach, co można zarzucić wielu
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europejskim organizacjom narodowym o podobnym profilu. Z pewnością duży
na to wpływ miało uznanie RNR dla wartości katolickich, a wręcz przesiąknięcie nimi aktywu organizacyjnego. Zdaje się, że (obok kilku innych) była
to podstawowa różnica dzieląca Ruch Narodowo-Radykalny od niemieckiego
narodowego socjalizmu.
*

III Reich and German national socialism in the
national press of National-Radical Movement Falanga
The article describes the attitude of the most radical fraction of Polish
nationalism, which was the National-Radical Movement towards the Third
Reich and the German ideology of National Socialism. The stand of Polish
nationalists on the urge of Germany to the east, on the issue of the Free City
of Danzig, on the persecution of Poles in the Reich and on the Czechoslovak
case is discussed in the text. The RNR publicists’ approach to the views of the
Nazis on issues of the Catholic religion, anti-Semitism or racism are presented
in the second part of the work. In the Polish nationalists’ articles concerning
the western neighbor you can see elements of both admiration and fear of
German expansion into the territories of Central Europe.

Paweł Duber

TYTUS KOMARNICKI
I POLSKA DZIAŁALNOŚĆ
INFORMACYJNO-KULTURALNA

NA TERENIE SZWAJCARII W LATACH 1938–1940

Stosunki polsko-szwajcarskie na płaszczyźnie dyplomatycznej mają niewątpliwie bogatą, wielowiekową historię1. Zostały one wznowione po 1918 r., choć
zdaniem Jerzego Tomaszewskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego
„Szwajcaria nie budziła większego zainteresowania naszej dyplomacji”2. Aż
do momentu, gdy jesienią 1938 r. funkcję posła nadzwyczajnego i ministra
pełnomocnego RP w Bernie objął Tytus Komarnicki. Był to doświadczony
dyplomata, wybitny specjalista od stosunków Polski z Ligą Narodów. Wziął
m.in. udział w pracach przygotowawczych oraz w samej konferencji rozbrojeniowej w Genewie w charakterze zastępcy delegata i jednocześnie sekretarza
polskiej delegacji. 22 listopada 1934 r. objął funkcję głównego delegata RP
i ministra pełnomocnego przy Lidze Narodów na okres czterech kolejnych
lat – pozostał nim aż do otrzymania nominacji na szefa Poselstwa RP w Konfederacji Szwajcarskiej3.
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intellectuelles entre la Pologne et la Suisse au cours des siècles (Varsovie 1930); J. Stryjeński, Les
Polonais et Genève (Genève: b.w., 1993); S. Liberek, L’amitié polono-suisse au cours des siècles
(Lausanne: b.w., 1941); tegoż, Les Polonais au Pays de Vaud (Lausanne: b.w., 1943); J. Wojtowicz, Historia Szwajcarii (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989).
2
„Ambasada Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce donosi z Bukaresztu…”, (oprac.) J. Tomaszewski, Polski Przegląd Dyplomatyczny, t. IV, z. 4 (2004): s. 199.
3
Dotychczas nie tylko nie powstała biografia tego wybitnego polskiego historyka i dyplomaty,
lecz także nie poświęcono mu obszerniejszego artykułu. Z istniejących biogramów zob. np.
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Jego działalność na tym stanowisku była dotychczas prawie nieznana. Można
to prawdopodobnie wytłumaczyć wspomnianym wcześniej niewielkim zainteresowaniem Szwajcarią ze strony polskiej dyplomacji, co przełożyło się również
na stosunek historyków do tego zagadnienia4. Tymczasem Komarnicki, stojąc
przez kilkanaście miesięcy na czele Poselstwa RP w Bernie, był osobą niezwykle
aktywną. Co prawda, o ile wierzyć zapiskom pozostawionym przez podsekretarza
stanu w polskim MSZ, Jana Szembeka, odnosił się on do swojej nominacji dosyć
niechętnie. Doceniał jednak położenie neutralnej Szwajcarii, podkreślając, iż stolica tego kraju „jest […] interesującym punktem obserwacyjnym i może się stać
placówką bardzo ważną na wypadek wojny europejskiej”5. Cenił więc charakter
tego kraju jako miejsca, w którym zbiegały się sieci licznych międzynarodowych
powiązań. W tej samej rozmowie padła również z jego strony inna znamienna
deklaracja. Stwierdził bowiem, że zamierza „uaktywnić w Bernie pracę kulturalno-prasową i zwrócić specjalną uwagę na zagadnienia gospodarcze”6. Wypowiedź
ta świadczy wyraźnie, że Komarnicki przywiązywał dużą wagę do możliwości
wywierania wpływu na opinię publiczną metodami określanymi obecnie jako soft
powers7. Zagadnienie to w opisie działalności dyplomacji II Rzeczypospolitej było
Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, (red.) J. M. Majchrowski (Warszawa: BGW, 1994):
s. 100–103; Czy wiesz kto to jest, (red.) S. Łoza (Warszawa 1938): s. 353; M. Kukiel, „Tytus
Komarnicki. Dyplomata, pisarz polityczny i historyk”, Na Antenie (29 X 1967): s. 3;
E. Raczyński, „Tytus Komarnicki”, Wiadomości, nr 47 (19 XI 1967): s. 1.
4
Komarnicki pojawia się w niektórych opracowaniach głównie w kontekście problemów
ze zmianą na stanowisku posła RP w Bernie wiosną 1940 r. Zob. J. Sobczak, Polska w propagandzie i polityce III Rzeszy 1939–1945 (Poznań: Instytut Zachodni, 1988); H. Batowski,
Walka dyplomacji hitlerowskiej przeciw Polsce 1939–1945 (Kraków–Wrocław: Wydawnictwo
Literackie, 1984); tegoż, Z dziejów dyplomacji polskiej na obczyźnie (wrzesień 1939 – lipiec
1941) (Kraków–Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1984). Wzmianki o jego działalności
w Szwajcarii pojawiają się także incydentalnie w nielicznych publikacjach, poruszających
zagadnienie stosunków między obu państwami w latach 1939–1945. Zob. M. Andrzejewski, „W cieniu Berlina. Stosunki polsko-szwajcarskie po wybuchu II wojny światowej”
[w:] Abiit, non obiit. Studia historyczne poświęcone pamięci Profesora Andrzeja Czarnika, (red.)
Z. Romanow (Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2006): s. 185–194;
E. Bonjour, Histoire de la neutralité suisse. Quatre siècles de politique extérieure fédérale, vol. IV
(Bâle: b.w., 1970): p. 288–300.
5
Diariusz i teki Jana Szembeka (1935–1945), t. 4, (oprac.) J. Zarański (Londyn: The Polish
Institute and Sikorski Museum, Orbis, 1972): s. 300. Zdaniem Tomaszewskiego, zmiana na stanowisku polskiego przedstawiciela dyplomatycznego w Bernie była podyktowana pogarszającą
się sytuacją na arenie międzynarodowej (zob. Ambasada Konfederacji Szwajcarskiej…, s. 199).
6
Diariusz…, s. 300. Zamierzenia te znajdują swoje potwierdzenie także w innych źródłach
– zob. Archiwum Helveto‑Polonicum we Fryburgu (dalej: AHP), Poselstwo Rzeczypospolitej
Polskiej w Bernie, List Tytusa Komarnickiego do Henryka Opieńskiego z 29 kwietnia 1939 r.,
b.p.; AHP, Poselstwo Rzeczypospolitej w Bernie, List Tytusa Komarnickiego do Henryka
Opieńskiego z 11 maja 1939 r., b.p.
7
Określenie to zostało wymyślone u schyłku lat 80. przez znanego amerykańskiego politologa
Josepha S. Neya (zob. J.S. Ney, Bound to lead. The changing name of American Power (New York:
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dotychczas traktowane bez należytej uwagi, wyraźnie pozostając w cieniu tradycyjnych czynników, takich jak sprawy ekonomiczne lub wojskowe. Tymczasem
przykład szwajcarski dobrze pokazuje, że nie należy tego problemu lekceważyć,
warto bowiem pamiętać, że np. niektóre czołowe szwajcarskie tytuły prasowe,
wydawane w języku francuskim lub niemieckim, były chętnie czytane w Paryżu
i Berlinie. Tym samym działalność polskiego posła w Bernie w rzeczywistości
wykraczała poza ramy zwykłych stosunków polsko-helweckich.
Warto więc przyjrzeć się bliżej, w jaki sposób Komarnicki realizował swoje
zamierzenia, o których wspominał podczas rozmowy z Szembekiem, pomijając
jednak wspomniany aspekt ekonomiczny. Chciałbym jednocześnie zwrócić
szczególną uwagę na dalekosiężne cele, jakie przed sobą stawiał, nie zapominając
jednocześnie o roli, którą odgrywał w polityce prowadzonej ówcześnie przez
polskiego ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Fakt ten miał bowiem
dosyć istotne znaczenie dla omawianej tematyki. Analiza działalności Komarnickiego na tym stanowisku pozwala również uchwycić specyficzny charakter
tej alpejskiej republiki, położonej w centrum kontynentu europejskiego. Państwo to, „wciśnięte” między trzy wielkie mocarstwa, było przede wszystkim
siedzibą licznych międzynarodowych instytucji politycznych i gospodarczych, co
dawało m.in. możliwość nawiązania wielu nieformalnych kontaktów z różnymi
europejskimi politykami np. w celu pozyskania od nich cennych informacji.
Podobna działalność, do której Komarnicki przywiązywał niewątpliwie dużą
wagę, w połączeniu z prowadzoną przez niego akcją informacyjno-kulturalną,
daje pewne wyobrażenie na temat roli, jaką odgrywała Szwajcaria w działalności
władz polskich na uchodźstwie podczas II wojny światowej. Niniejszy artykuł,
z uwagi na swoją objętość, ma za zadanie jedynie zasygnalizować te ciekawe
zagadnienia, które zostaną w przyszłości poddane przeze mnie szczegółowej
analizie w formie osobnej publikacji książkowej.
*
Komarnicki objął swoje stanowisko 1 listopada 1938 r.8 Był to okres coraz
wyraźniejszej preponderancji hitlerowskich Niemiec w Europie Środkowej,
której najbardziej dobitnym przykładem była zakończona miesiąc wcześniej
konferencja monachijska. Polski dyplomata traktował Poselstwo RP w Bernie
jako placówkę o charakterze obserwacyjno-informacyjnym, o czym świadczy
b.w., 1991): s. 32–33; tegoż, “Public diplomacy and soft power”, The Annals of the American
Academy of Political and Social Science, vol. 616, nr 1 (2008): s. 94–109).
8
Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 czerwca 1939 (Warszawa 1939): s. 137; Kto był kim..., s. 100; „Aneks II” [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. 4:
(1918–1939), (red.) P. Łossowski (Warszawa: PWN, 1995): s. 640. Wydarzenie to zostało
odnotowane przez szwajcarską prasę (zob. np. „Le nouveau ministre de Pologne”, Journal de
Genève (10 XI 1938): p. 4).
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przytoczona wcześniej wypowiedź zanotowana przez Szembeka. Nie były to
deklaracje bez pokrycia, co ilustrują wyraźnie zachowane dokumenty. Jego
nominację można zresztą uznać w ich świetle za wydarzenie otwierające nowy
etap stosunków polsko-szwajcarskich, rozwijanych w cieniu nadciągającej wojny.
Nie bez znaczenia był w tym przypadku fakt, że dyplomata ten był jednym
z bliskich współpracowników szefa polskiej dyplomacji Józefa Becka. Zapewne
dzięki temu Poselstwo RP w Bernie znajdowało się zazwyczaj na krótkiej liście
placówek, do których kierowano tajne raporty dyplomatyczne z polskich
ambasad w Paryżu, Berlinie czy Londynie, a więc z miejsc o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia interesów II Rzeczypospolitej9. Komarnicki był także
w dalszym ciągu głównym realizatorem polityki polskiej w stosunku do Ligi
Narodów. Znaczenie tej organizacji już wówczas znacznie osłabło, Genewa
w dalszym ciągu stanowiła jednak miejsce, w którym krzyżowały się interesy
europejskich mocarstw, m.in. w odniesieniu do problemu Wolnego Miasta
Gdańska. Strona polska, chociaż brała pod uwagę możliwość osiągnięcia w tym
względzie jakiegoś kompromisu z III Rzeszą, dążyła w rzeczywistości do utrzymania w tym mieście status quo, co w kontekście narastającego napięcia na linii
Warszawa–Berlin stawało się sprawą szczególnie istotną10. Z zaangażowaniem
Komarnickiego w realizację polityki prowadzonej przez Becka na forum Ligi
Narodów należy wiązać fakt jego licznych wyjazdów do Polski – w okresie od
marca do lipca 1939 r. opuszczał w tym celu poselstwo aż trzykrotnie, pozostawiając je pod opieką ówczesnego pierwszego sekretarza Stefana Ryniewicza11. O jego dalszym zaangażowaniu w tym względzie świadczy to, że często
9

Warto zwrócić uwagę np. na raport ambasadora polskiego w Londynie Edwarda Raczyńskiego
na temat „głównych kierunków brytyjskiej polityki zagranicznej”, adresowany do ministra
spraw zagranicznych Józefa Becka. Na dokumencie tym znajduje się adnotacja „ściśle tajne!”.
Okazuje się, że został on przesłany jedynie do ambasadorów polskich w Berlinie, Paryżu
i Rzymie oraz na ręce posła polskiego w Bernie (zob. Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1939
(styczeń–sierpień), (red.) S. Żerko (Warszawa: b.w., 2005): s. 85–89). Podobnych przykładów
można wskazać znacznie więcej (zob. np. liczne dokumenty przechowywane w następującej
teczce: AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 2). O tym, że Komarnicki „uchodził za jednego
z najbliższych Beckowi dyplomatów”, wspominał także po latach Stanisław Nahlik, wieloletni pracownik poselstwa (zob. S. Nahlik, Przesiane przez pamięć, t. 2 (Kraków: Zakamycze,
2002): s. 184).
10
Zob. np. AAN, Instytut Hoovera (dalej: IH), Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dalej:
MSZ), folder 19, sygn. 196, Notatka w sprawach gdańskich; AAN, IH, MSZ, folder 20, sygn.
196, Raport Tytusa Komarnickiego dla ministra spraw zagranicznych Józefa Becka w sprawach
gdańskich poruszanych podczas 104. Sesji Ligi Narodów w dniach 14–19 stycznia 1939 r.;
tamże, Telegram szyfrowy Tytusa Komarnickiego z 28 stycznia 1939 r. do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w Warszawie. Niektóre dokumenty dotyczące tej sprawy zostały opublikowane
(zob. Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1939..., s. 9–10, 18, 38–39, 566–568).
11
Archiwum Federalne w Bernie (dalej: AFS), E2001D, 1000/1552/58, Pismo Poselstwa
Rzeczypospolitej Polskiej do Departamentu Politycznego w Bernie informujące o wyjeździe
posła Tytusa Komarnickiego do Polski. Jedna z tych podróży, do której doszło w maju, dotyczyła
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informował Warszawę o zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem tej
genewskiej organizacji12. Z uwagi na obecność w Genewie licznych polityków,
dziennikarzy, a także uchodźców politycznych, miasto to nadawało się świetnie
do pozyskiwania informacji, o czym Komarnicki doskonale wiedział. Często
były to relacje zdobywane od informatorów, których nazwisk nie ujawniał. Jako
przykład można wskazać notatkę przygotowaną przez nieznanego z nazwiska
dziennikarza francuskiego, poświęconą wynurzeniom poczynionym rzekomo
przez Ottona Abetza, przyszłego niemieckiego ambasadora w Paryżu, na temat
dalszych losów Gdańska i konfliktu polsko-niemieckiego13. W innym raporcie
przytoczył uwagi dotyczące sytuacji wewnętrznej we Francji. List w tej sprawie
wraz z załącznikiem został przesłany, podobnie jak poprzednio, bezpośrednio na
ręce dyrektora Gabinetu Ministra Michała Łubieńskiego. Sądząc po treści tego
pisma, obaj panowie dobrze się znali, pozostając ze sobą w bliskich relacjach
osobistych. Komarnicki mógł więc stwierdzić bez ogródek, że przedstawione
przez niego informacje wykraczają poza jego kompetencje. Uznał jednak, że są
na tyle istotne, iż powinien przekazać je do Warszawy14. Polski dyplomata miał
również pewne kontakty wśród przedstawicieli emigracji niemieckiej, o czym
świadczy fakt otrzymania przez niego sześciu osobnych pism (określonych przez
Komarnickiego jako memoranda) na temat stosunków polsko-niemieckich.
Ich autorem był prof. Fridrich Wilhelm Foerster, znany przeciwnik nazistów
od lat zamieszkały we Francji, tuż przy granicy ze Szwajcarią15.
Przykłady podobnych kontaktów i działań, podejmowanych przez polskiego dyplomatę w Bernie, można mnożyć. Działalność Komarnickiego, o ile
wierzyć relacji wysokiego komisarza Ligi Narodów w Gdańsku, Carla Jacoba
Burckhardta, spotkała się zresztą z dużym uznaniem ze strony ministra Becka,
który postrzegał go jako swojego najlepszego przedstawiciela za granicą16. Szef
polskiej dyplomacji najwyraźniej wysoko oceniał działania, podejmowane przez
konieczności przedyskutowania taktyki na forum Ligi Narodów. Zachowała się na ten temat
krótka notatka w zapiskach Szembeka (zob. Diariusz i teki Jana Szembeka (1935–1945)…, s. 603).
12
Zob. np. AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 6, Pismo Tytusa Komarnickiego do ministra spraw zagranicznych Józefa Becka z 9 lutego 1939 r. w sprawie Komisji Wojskowej Ligi
Narodów dla wycofania ochotników cudzoziemskich z Hiszpanii, k. 10–11; AAN, Poselstwo
RP w Bernie, sygn. 2, Pismo Tytusa Komarnickiego do szefa Gabinetu Ministra Spraw Zagranicznych Michała Łubieńskiego z 11 maja 1939 r. wraz z załącznikiem, k. 28–32.
13
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 6, Pismo Tytusa Komarnickiego do Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Zagranicznych Michała Łubieńskiego z 7 lipca 1939 r., k. 11; tamże,
Informations et potins, k. 12.
14
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 8, Pismo Tytusa Komarnickiego do Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Zagranicznych Michała Łubieńskiego z 19 stycznia 1939 r., k. 2–3.
15
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 31, Pisma Tytusa Komarnickiego do Wydziału Prasowego MSZ oraz Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Zagranicznych Michała Łubieńskiego
z 11 sierpnia 1939 wraz z załącznikami, k. 49–57.
16
C.J. Burckhardt, Moja misja w Gdańsku 1937–1939 (Warszawa: PAX, 1970): s. 210.
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jego współpracownika dzięki rozległym znajomościom wśród wielu polityków
europejskich, z którymi spotykał się przez lata swojej pracy w Genewie jako
polski delegat. Stosunki dyplomatyczne z władzami federalnymi odgrywały
w tej sytuacji rolę raczej drugorzędną, co nie oznacza oczywiście, iż sytuacja
Szwajcarii nie zaprzątała zupełnie głowy polskiego dyplomaty. Przeciwnie,
Komarnicki bacznie śledził rozwój wydarzeń w tym kraju, przesyłając do centrali
wiele istotnych uwag i spostrzeżeń. Także i tym razem pozyskiwał je często od
osób, których personaliów nie ujawniał. Pozycję posła ułatwiał niewątpliwie
fakt, że jego dotychczasowa działalność spotkała się ze strony gospodarzy
z dużym uznaniem. Świadczy o tym notatka z 7 listopada 1938 r., sporządzona
przez pracownika Federalnego Departamentu Politycznego w Bernie, w której
znalazły się następujące uwagi: „Okazał dla nas dużo zrozumienia w sprawie
neutralności. Szef Departamentu Politycznego dobrze go zna i wysoko ceni.
Komarnicki jest wartościowym człowiekiem i rozważnym dyplomatą, który
okazał się bardzo aktywny w międzynarodowym środowisku Genewy”17.
Podobnie jak w przypadku przytoczonych powyżej raportów trudno jednoznacznie ocenić wartość zawartych w nich informacji, które zdaniem polskiego
dyplomaty miały często pochodzić od „miarodajnych czynników szwajcarskich”.
Jako przykład można wskazać notatkę będącą odbiciem „raportów z placówek
dyplomatycznych szwajcarskich”. Miała ona dobrze charakteryzować „przeważające nastroje w Szwajcarii, b. krytyczne w stosunku do państw osi”18. Warszawa
wykorzystywała również rozległe kontakty Komarnickiego w celu weryfikacji
informacji, które dotarły do MSZ z innych źródeł. Świadczy o tym skierowanie do niego podobnej prośby w związku z doniesieniami Oddziału II Sztabu
Głównego o podjęciu przez władze federalne w Bernie decyzji o ewakuacji
Bazylei i Zurichu oraz wycofania się w góry w celu stawiania dalszego oporu
na wypadek niemieckiego ataku na Szwajcarię19. W odpowiedzi na to pismo
Komarnicki uznał podobne opinie za wynik inspiracji ze strony Niemców,
którym zależy na wytworzeniu nastrojów paniki u swoich sąsiadów20.
Nie znaczy to oczywiście, że w swoich raportach powoływał się jedynie na kontakty o charakterze konfidencjonalnym. W celu uzyskania potrzebnych informacji
odwoływał się często do swoich znajomości wśród wysokich rangą pracowników
Federalnego Departamentu Politycznego lub członków korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Bernie. Jako przykład warto wskazać obszerny raport,
17

AFS, E2001D, 1000/1552/58, Notatka.
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 6, Pismo Tytusa Komarnickiego do Dyrektora Gabinetu
Ministra Spraw Zagranicznych Michała Łubieńskiego (data nieczytelna) wraz z załącznikiem,
k. 16–17.
19
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 2, Pismo z Wydziału Zachodniego MSZ do Tytusa
Komarnickiego z 11 sierpnia 1939, k. 35.
20
Tamże, Pismo Tytusa Komarnickiego do Wydziału Zachodniego MSZ z 16 sierpnia 1939,
k. 33–34.
18
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oparty w dużej mierze na informacjach uzyskanych od szefa Wydziału Spraw
Zagranicznych Federalnego Departamentu Politycznego Pietro Bonna, na temat
kulisów uznania przez władze szwajcarskie rządu gen. Francisca Franco w Hiszpanii21. Uzupełnieniem tego pisma był raport na temat nominacji dyplomaty
Dominga de las Barcenas y Lopez-Mollinendo na stanowisko podsekretarza
stanu w hiszpańskim MSZ. Komarnicki powołał się przy tym na przyjacielskie
stosunki, które utrzymywał z nim jeszcze od czasów swojej działalności w charakterze polskiego delegata przy Lidze Narodów22. Dokument ten mógł oczywiście
mieć duże znaczenie dla polskiego rządu, który stawał w tym przypadku przed
podobnymi problemami co Federalny Departament Polityczny23. Warto jednak
pamiętać, że informacje na temat Szwajcarii, przesyłane przez polskiego posła do
Warszawy, dotyczyły przede wszystkim stosunków tego kraju z państwami osi24,
co nie powinno dziwić w kontekście ówczesnej sytuacji międzynarodowej Polski.
Komarnicki pozostawał na swoim stanowisku po 1939 r., w dalszym ciągu
prowadząc działalność na terenie Szwajcarii25, kontaktując się już jednak w tej
sprawie z nowym ministrem spraw zagranicznych Augustem Zaleskim. Wszystko
wskazuje na to, że podobnie jak wielu innych piłsudczyków po 1939 r. zachowywał się lojalnie w stosunku do swoich nowych zwierzchników26. Jego pozycja
21

AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 1, Pismo Tytusa Komarnickiego do Ministra Spraw
Zagranicznych w sprawie uznania de iure Hiszpanii narodowej przez Konfederację Szwajcarską
z 23 lutego 1939 r., k. 27–33.
22
Tamże, Pismo Tytusa Komarnickiego do Ministra Spraw Zagranicznych z 7 marca 1939 r.
w sprawie mianowania p. de las Barcanas podsekretarzem stanu w hiszpańskim Ministerstwie
Spraw Zagranicznych, k. 39–40. Przy tej okazji nie sposób oprzeć się wrażaniu, iż Komarnicki
lubił w raportach podkreślać swoje rozległe znajomości, podobnie zresztą jak fakt posiadania
licznych wysoko postawionych informatorów.
23
Warszawa uznała nowe hiszpańskie władze zaledwie tydzień wcześniej, 16 lutego 1939 r.
(zob. J.S. Ciechanowski, Podwójna gra. Rzeczpospolita Polska wobec hiszpańskiej wojny domowej
1936–1939 (Warszawa: Fundacja „Historia i Kultura”, 2014): s. 138).
24
W tym kontekście Komarnicki zwrócił m.in. uwagę na zagadnienie prasy szwajcarskiej, która
z uwagi na swój niezależny, często antytotalitarny charakter, była powodem licznych napięć
w stosunkach tego kraju z sąsiadami (zob. AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 1, Pismo Tytusa
Komarnickiego do Ministra Spraw Zagranicznych z 11 marca 1939 poświęcone stosunkowi
Włoch do prasy szwajcarskiej, k. 41–42; tamże, Pismo Tytusa Komarnickiego do Ministra
Spraw Zagranicznych na temat kampanii niemieckiej przeciwko prasie szwajcarskiej, k. 43–46).
25
Kontynuował także swoje prace w charakterze polskiego delegata przy nadal funkcjonującej
Lidze Narodów. Jeszcze 13 sierpnia 1939 r. Beck podjął decyzję o mianowaniu Komarnickiego
„delegatem na tegoroczne zgromadzenie Ligi Narodów”. Pismo w tej sprawie z 16 sierpnia
dotarło jednak, sądząc po dacie wpływu, dopiero 4 września (zob. AAN, Poselstwo RP w Bernie,
sygn. 83, Pismo wicedyrektora Departamentu Politycznego Tadeusza Gwiazdowskiego do
Tytusa Komarnickiego z 16 sierpnia 1939 r., k. 86).
26
Szerzej na ten temat zob. np. M. Kwiecień, Wśród potępieńczych swarów. Prawne aspekty
rozliczeń politycznych wśród uchodźstwa polskiego we Francji i Wielkiej Brytanii 1939–1943
(Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013): s. 85–89.
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uległa jednak znacznemu osłabieniu, o czym świadczy m.in. reakcja na pismo
z 6 grudnia 1939 r., adresowane do polskiego ministra spraw zagranicznych
Augusta Zaleskiego. Komarnicki załączył również ściśle tajny memoriał Josepha
Avenola, sekretarza generalnego Ligi Narodów, przygotowany rzekomo na życzenie francuskiego premiera Édouarda Daladiera. Raport ten został mu przekazany
przez niewymienionego z nazwiska polityka francuskiego o wybitnie propolskich
sympatiach, stojącego „silnie na stanowisku najściślejszego sojuszu polsko-francuskiego”. Komentując zawartość tego dokumentu w piśmie do ministra, poseł
wyraził żal, że „nieufność do sił wewnętrznych polskich i do zdolności państwotwórczych polskich przejawia się niestety dość często w rozmowach z szeregiem
wybitnych osobistości politycznych francuskich”. Była to więc zawoalowana
krytyka poczynań władz na uchodźstwie. Jego zdaniem, zawartość przesłanego
przez niego raportu powinna wywołać niepokój polskiego rządu, ponieważ, jak
podkreślił Komarnicki, jego autor wyciągnął prawne konsekwencje ze stanu
faktycznego, który wytworzył się w Europie „na skutek działań wojennych niemieckich i sowieckich”27. Odpowiedź, która nadeszła z Angers, była niezwykle
symptomatyczna i świadczyła niewątpliwie o nieprzychylnym stanowisku nowych
polskich władz do osoby polskiego dyplomaty. Sekretarz generalny MSZ Jan
Ciechanowski w liście do Komarnickiego stwierdził złośliwie, że wspomniana
przez niego „nieufność do sił wewnętrznych polskich” wynika bezpośrednio
„z polityki poprzedniego rządu, a w szczególności jego polityki zagranicznej”. Jego
zdaniem, rezultat działań wojennych niemieckich i sowieckich „był konsekwencją
głębokich błędów, które stara się nowy Rząd naprawić”28. Trudno o dobitniejsze votum nieufności pod adresem bliskiego współpracownika byłego ministra
Becka, co nie mogło wróżyć na przyszłość nic dobrego. Komarnicki starał się
jednak w dalszym ciągu prowadzić swoją działalność w niezmienionej postaci.
Z wielu zachowanych dokumentów warto m.in. przytoczyć pismo, w którym
przesłał informacje na temat oceny sytuacji wewnętrznej Niemiec, dokonanej
przez zbiegłego do Szwajcarii przemysłowca Thyssena. Opinie te miał polskiemu
dyplomacie przekazać „generalny dyrektor jednego z największych koncernów
bankowych szwajcarskich, pozostający w bliskich stosunkach z Thyssenem”. Co
ciekawe, niemiecki przemysłowiec, analizując sytuację gospodarczą III Rzeszy,
wykluczył możliwość przeprowadzenia przez nią „ofensywy w wielkim stylu na
zachodzie”29, co raczej nie wystawia dobrego świadectwa jego umiejętnościom
27

Kopia tego pisma została również przesłana m.in. do gen. Kazimierza Sosnkowskiego,
ambasadora Edwarda Raczyńskiego oraz chargé d’affaires w Paryżu Feliksa Frankowskiego
(zob. AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 38, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego z 6 grudnia
1939 r. do ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego wraz z załącznikiem, k. 2–20).
28
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 38, Pismo sekretarza generalnego MSZ Jana Ciechanowskiego z 16 grudnia 1939 r. do Tytusa Komarnickiego, k. 21.
29
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 10, Pismo Tytusa Komarnickiego do ministra spraw
zagranicznych Augusta Zaleskiego z 15 lutego 1940 r. w sprawie oceny przez Thyssena sytuacji
Niemiec, k. 108–109. Cztery dni później polski poseł przesłał do Angers kolejne informacje
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analitycznym. Nie można jednak wykluczyć, że był to po prostu element akcji
dezinformacyjnej, prowadzonej przez Niemców.
Szwajcaria jako państwo neutralne teoretycznie mogła również odgrywać
rolę nieformalnego pośrednika między stronami konfliktu. 20 lutego 1940 r.
do Poselstwa RP w Bernie zostało przesłane pismo podpisane przez chargé
d’affaires Ambasady RP w Paryżu Feliksa Frankowskiego. Zawierało ono prośbę,
wyrażoną w imieniu Sikorskiego, o uzyskanie informacji na temat istnienia
ewentualnych inicjatyw niemieckich zmierzających do uwolnienia „jeńców
względnie cywilnych internowanych lub zakładników, zatrzymanych w metropoliach lub posiadłościach państw sojuszniczych”. Szef polskiego rządu chciał
się tą drogą posłużyć w celu wydostania niektórych osób, w tym także oficerów,
„z niewoli niemieckiej”30. Poseł RP w Bernie, powołując się na informacje
uzyskane w tej sprawie od konsula generalnego RP w Genewie Kazimierza
Trębickiego, stwierdził, że toczą się obecnie rozmowy w sprawie wymiany
osób między Londynem a Berlinem, w których to negocjacjach Szwajcaria
jest stroną pośredniczącą z tytułu formalnego sprawowania opieki nad interesami III Rzeszy w Wielkiej Brytanii. Wskazał również na fakt podpisania
w tym względzie w przeszłości formalnego układu między obu państwami. Jego
zdaniem, rząd polski, nieuznawany przez władze niemieckie, powinien w tej
sytuacji zwrócić się o pomoc do Brytyjczyków z prośbą o uwzględnienie swoich
interesów w prowadzonych rokowaniach31. Inicjatywa polskiego premiera
nie mogła więc w tym przypadku odnieść spodziewanego rezultatu, o czym
Komarnicki poinformował lojalnie swoich zwierzchników. Nie wykluczał
natomiast możliwości przekazania do Polski kilku listów oraz pewnej sumy
pieniędzy, wykorzystując w tym celu pomoc zaufanej osoby, której nazwiska
jednak nie ujawnił. Odradził natomiast korzystanie z pomocy szwajcarskiej
służby dyplomatycznej, która borykała się z coraz większymi problemami na
terenach okupowanych przez Niemców w związku z cofnięciem exequator
tamtejszym konsulom. Zdaniem polskiego posła, fakt ten oznaczał, iż „poczta
dyplomatyczna szwajcarska między Berlinem a Warszawą nie ma właściwie
immunitetu”32. Stolica Szwajcarii była również dogodnym miejscem pozwalającym na prowadzenie rozmów politycznych z przedstawicielami państw,
na temat rozmów z niemieckim przedsiębiorcą (zob. AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 10,
Odpis pisma Tytusa Komarnickiego do ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego
z 21 lutego 1940 r. w sprawie rozmów z Thyssenem, k. 110–111).
30
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 91, Pismo Feliksa Frankowskiego do Tytusa Komarnickiego z 20 lutego 1940 r., k. 29.
31
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 91, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego do Feliksa
Frankowskiego z 30 marca 1940 r., k. 27–28; tamże, Notatka Kazimierza Trębickiego
z 26 marca 1940 r., k. 31.
32
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 34, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego do wicepremiera Stanisława Kota z 9 marca 1940 r., k. 2.
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z którymi Polska nie utrzymywała stosunków dyplomatycznych. Jako przykład
podobnych kontaktów warto wskazać rozmowę polskiego posła w Bernie
z dotychczasowych delegatem Litwy przy Lidze Narodów Jurgisem Savickisem,
a także posłem litewskim Jurgisem Saulisem33.
Podsumowując przedstawioną powyżej aktywność Komarnickiego, można
stwierdzić, że faktycznie traktował on powierzoną sobie placówkę w sposób,
o którym wspominał w rozmowie z Szembekiem, a więc jako punkt obserwacyjny umożliwiający śledzenie sytuacji politycznej w Europie zarówno przed
wybuchem wojny, jak i po nim. Zachowane źródła świadczą wyraźnie, że
przywiązywał do tego dużą wagę, dostarczając swoim zwierzchnikom wielu
ciekawych informacji. Jednak to nie ten aspekt jego działalności należy uznać
za najważniejszy.
Poseł RP zdawał sobie sprawę z konieczności oddziaływania na międzynarodową opinię publiczną w duchu korzystnym dla Polski. Jego głębokie przeświadczenie o znaczeniu akcji informacyjnej zmierzającej do budowy pozytywnego
wizerunku Rzeczypospolitej poza granicami kraju nie odbiegało od nastrojów
panujących w centrali MSZ w Warszawie, gdzie przywiązywano dużą wagę do
inicjowania podobnych działań. Brak w nich jednak było planowości, a wiele
inicjatyw podejmowano od przypadku do przypadku. Zresztą rozwinięcie jakiejś
szerszej akcji informacyjno-prasowej uniemożliwiał po prostu brak środków
finansowych, które można było przeznaczyć na podobny cel. Tym samym każda
polska placówka dyplomatyczna prowadziła w tym względzie działalność na
własną rękę w zakresie, który umożliwiały miejscowe warunki34. Co więcej,
w Wydziale Prasowym nie przywiązywano dotychczas zbyt wielkiej wagi do
konieczności prowadzenia akcji informacyjnej na terenie Szwajcarii35, co miało
oczywiście związek ze wspomnianym wcześniej drugorzędnym charakterem
tego kraju z punktu widzenia całokształtu polskiej polityki zagranicznej. Warto
o tym wszystkim pamiętać, analizując wysiłki Komarnickiego zmierzające do
nadania polskiej działalności na terenie Szwajcarii charakteru odpowiadającego
wyzwaniom stawianym przez zaostrzającą się stale sytuację międzynarodową.
Polski dyplomata zdawał sobie sprawę, że podejmowanie doraźnych działań
mających na celu zapobieganie wrogiej, antypolskiej propagandzie, nie jest
w stanie zapewnić trwałego rozwiązania tego problemu. Jego zdaniem, jedynie
33

AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 32, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego do ministra
spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego z 26 października 1939 r., k. 140; AAN, Poselstwo
RP w Bernie, sygn. 33, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego do ministra spraw zagranicznych
Augusta Zaleskiego z 23 lutego 1940 r., k. 35–36; tamże, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego
do ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego z 2 listopada 1939 r., k. 39–40.
34
Szerzej na ten temat zob. P. Łossowski, Polska w Europie i świecie 1918–1939. Szkice
z dziejów polityki zagranicznej i położenia międzynarodowego II Rzeczypospolitej (Warszawa:
b.w., 1990): s. 225–237.
35
AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 7338, Organizacja polskiej służby prasowo-propagandowej, k. 52. Dokument ten został sporządzony w 1932 r.
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dobrze przygotowana akcja prasowa, konsekwentnie realizowana przez dłuży
czas, była w stanie zaszczepić odbiorcom pozytywny obraz Polski. W tym celu
należało więc uruchomić szeroko zakrojoną działalność informacyjno-propagandową, opartą na solidnych podstawach organizacyjno-instytucjonalnych,
wykorzystującą międzynarodowe położenie neutralnej Szwajcarii. Realizacja
podobnych zamierzeń wymagała jednak wcześniejszych przygotowań, o których
świadczy raport sporządzony przez niego 29 grudnia 1938 r. dla naczelnika
Wydziału Prasowego polskiego MSZ. Komarnicki poruszył w nim problem
antypolskiej propagandy, rozwijanej na gruncie szwajcarskim. W celu przeciwstawienia się jej postanowił przede wszystkim użyć sprawdzonych dotychczas
metod, polegających na nawiązywaniu nieformalnych kontaktów z przedstawicielami szwajcarskiej prasy, korzystając przy tym z aktywnej pomocy korespondenta Polskiej Agencji Telegraficznej (PAT) w Szwajcarii Alfreda Uznańskiego.
Polski dyplomata postanowił przede wszystkim doprowadzić do spotkania
swojego współpracownika z szefem Szwajcarskiej Agencji Informacyjnej (ATF)
Rudolfem Lüdim. Zdaniem posła, instytucja ta korzystała często z serwisu
francuskiej agencji „Havas”, która niejednokrotnie wyrażała się niekorzystnie
o Polsce. W rezultacie Lüdi obiecał Uznańskiemu, że „poświęci w przyszłości
więcej aniżeli dotychczas uwagi tej sprawie”. Podsumowując wyniki tej bezpośredniej interwencji, Komarnicki wyraził się o nich z ostrożnym optymizmem,
zwracając uwagę na antytotalitarne poglądy rozmówcy Uznańskiego36. Polski
korespondent odbył również podobną rozmowę z redaktorem odpowiedzialnym za dział polityki zagranicznej w zuryskim Neue Züricher Zeitung37. Było
to jedno z najważniejszych pism szwajcarskich, trudno się więc dziwić, że
Komarnicki przywiązywał dużą wagę do nawiązania z nim jak najlepszych
relacji, co w jego ocenie powinno umożliwić mu uzyskanie pewnego wpływu
na informacje zamieszczane na łamach tej gazety. W tym celu zamierzał udać
się do Zürichu osobiście „i wydać śniadanie dla p. Breatschera, redaktora
naczelnego […] oraz kilku wybitniejszych członków redakcji tego pisma”38.
Polski poseł zastosował podobną taktykę także w stosunku do przedstawicieli innych helweckich gazet, o czym zdaje się świadczyć treść jego raportu
z 29 kwietnia 1939 r., przeznaczonego dla polskiego ministra spraw zagranicznych. Komarnicki stwierdził w tym dokumencie, że przez pierwsze miesiące
swojego pobytu na stanowisku posła RP w Bernie starał się rozbudować sieć
osobistych kontaktów ze środowiskiem dziennikarskim w celu zmiany stanowiska prasy szwajcarskiej względem Polski. Usiłowania te w jego własnej

36

AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 179, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego do Naczelnika
Wydziału Prasowego MSZ z 29 grudnia 1938 r., b.p.
37
Tamże.
38
Tamże.
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ocenie zostały uwieńczone sukcesem39. Nie istnieje niestety możliwość skonfrontowania tych twierdzeń z innymi źródłami, poza raportami prasowymi,
przesłanymi do Warszawy w pierwszych miesiącach 1939 r. Nie potwierdzają
one kategorycznych twierdzeń Komarnickiego na temat negatywnego wobec
Polski stanowiska prasy szwajcarskiej en masse, ukazując raczej różnorodność
opinii wyrażanych przez poszczególne dzienniki. W doniesieniach tych nie
zabrakło również informacji o artykułach omawiających w sposób pozytywny
problemy polskiej polityki zagranicznej. Co więcej, porównując ze sobą sprawozdania ze stycznia i kwietnia trudno dopatrzeć się w nich jakiejś jakościowej
zmiany na lepsze40. Nie można więc wykluczyć, że polski dyplomata nieco
wyolbrzymił swoją rolę, być może w celu przekonania warszawskiej centrali
o konieczności przyznania dodatkowych środków finansowych na działalność
Poselstwa RP w Bernie.
Wbrew wcześniejszym oczekiwaniom natrafił natomiast na poważne problemy ze strony ATS, która jego zdaniem zamieszczała tendencyjne informacje na temat Polski. Fakt ten doprowadził do długotrwałego sporu między
agencją a poselstwem, którego echa trafiły nawet do Federalnego Departamentu Politycznego41. Wspomniany raport z 29 kwietnia pozwala jednak
39

AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 178, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego do ministra
spraw zagranicznych z 29 kwietnia 1939 r., k. 2–5.
40
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 180, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego do Wydziału
Prasowego MSZ z 16 stycznia 1939 r. w sprawie raportu prasowego za drugą połowę stycznia, k. 320–326; tamże, Odpis pisma Stefana Ryniewicza do Wydziału Prasowego MSZ
z 31 stycznia 1939 r. w sprawie raportu prasowego za pierwszą połowę stycznia, k. 311–317;
tamże, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego do Wydziału Prasowego MSZ z 15 lutego 1939 r.
w sprawie raportu prasowego na pierwszą połowę lutego, k. 297–303; tamże, Odpis pisma
Tytusa Komarnickiego do Wydziału Prasowego MSZ z 1 marca 1939 r. w sprawie głosów
prasy szwajcarskiej o polskiej polityce zagranicznej, k. 269–274; tamże, Odpis pisma Tytusa
Komarnickiego do Wydziału Prasowego MSZ z 14 marca 1939 r. w sprawie raportu prasowego za pierwszą połowę marca, k. 260–266; tamże, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego do
Wydziału Prasowego MSZ z 31 marca 1939 r. w sprawie raportu prasowego za drugą połowę
marca, k. 253–259; tamże, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego do Wydziału Prasowego MSZ
z 16 kwietnia 1939 r. w sprawie głosów prasy szwajcarskiej dotyczących Polski w związku
z ostatnimi wypadkami politycznymi, k. 247–252; tamże, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego
do Wydziału Prasowego MSZ z 5 maja 1939 r. w sprawie raportu prasowego o głosach prasy
szwajcarskiej w związku z mową Hitlera, k. 225–231.
41
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 182, Nota werbalna z 2 VI 1939, k. 148–151;
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 180, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego do ministra
spraw zagranicznych Józefa Becka z 11 marca 1939 r. w sprawie tendencyjnych informacji
Agencji Telegraficznej Szwajcarskiej, k. 267–268; AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 186,
Odpis pisma Tytusa Komarnickiego do naczelnika Wydziału Prasowego MSZ w Warszawie
z 13 czerwca 1939 r., b.p. Komarnicki domagał się wykorzystywania serwisu dostarczanego
przez PAT w przypadku redagowania przez ATS informacji dotyczących Polski (zob. AAN,
Poselstwo RP w Bernie, sygn. 182, Pismo Naczelnego Dyrektora PAT Mieczysława Obarskiego do Tytusa Komarnickiego z 2 maja 1939 r., k. 144–147). Zachowała się w tej sprawie
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zrekonstruować sposób myślenia Komarnickiego na temat dalszych działań,
które należało podjąć w celu uruchomienia skutecznej akcji informacyjnej na
terenie Szwajcarii na wypadek wybuchu konfliktu zbrojnego. Przewidywał on
co prawda, że w podobnym przypadku „akcja prasowa bezpośrednia spotka się
niewątpliwie z pewnymi trudnościami z uwagi na spodziewane zabiegi rządu
federalnego, aby utrzymać jak najdalej idącą neutralność i przypuszczalny […]
nacisk rządu niemieckiego, aby terroryzować opinię publiczną szwajcarską”.
Poseł uważał jednak, że wobec antytotalitarnego nastawienia helweckiego społeczeństwa polska działalność informacyjna „spotka się z dobrym przyjęciem
i może liczyć na szeroki zasięg, im bardziej będzie opierać się na wyzyskaniu
stosunków osobistych”42. W jego ocenie należało więc kontynuować dotychczasową aktywność, podejmując jednak dodatkowe działania mające na celu
zwiększenie jej skuteczności. O tym, co miał na myśli, można się przekonać
z dalszej części tego dokumentu.
Komarnicki uznał przede wszystkim, że najpilniejszym problemem do
rozwiązania jest serwis informacyjny PAT, który „jest nieomal nieistniejący,
i dzienniki szwajcarskie skazane są na wiadomości o Polsce wyłącznie via Havas
i DNB [Niemiecka Agencja Informacyjna]”. Aby temu zaradzić, należało – jego
zdaniem – doprowadzić do wprowadzenia zmian w umowie między PAT a ATS
w celu zapewnienia większej liczby depesz „nadawanych bezpośrednio z PAT
[…], przyjmując ewentualnie większość, jeżeli nie całość, kosztów na siebie”.
Należało również zmienić charakter polskiego serwisu informacyjnego, który
dla Szwajcarów był zbyt, jak to określił, „liryczno-propagandowy”43. Była to
więc sytuacja, na którą zwrócił niegdyś uwagę Nye, przestrzegając przed rozpowszechnianiem informacji postrzeganych właśnie w kategoriach propagandy.
Mogły one bowiem spotkać się nie tylko z lekceważeniem, lecz także wywrzeć
skutek odwrotny od zamierzonego, podważając wiarygodność danego kraju44.
Komarnicki zwrócił również uwagę na potrzebę uzyskania realnego wpływu
na serwis agencji Havas, z którego korzystali Szwajcarzy. Uważał, że należy rozpocząć wydawanie na terenie Szwajcarii specjalnego biuletynu informacyjnego,
„pod firmą niezależnego formalnie od Poselstwa dziennikarza”. W Genewie
akcja informacyjna mogła być częściowo prowadzana przez agencję „Ofinor”.
Jego zdaniem, należało również przygotować kilka broszur poświęconych
obszerna korespondencja między polskim posłem a dyrektorem ATS (zob. AAN, Poselstwo
RP w Bernie, sygn. 182, Pismo Tytusa Komarnickiego do dyrektora ATS z 27 lutego 1939 r.,
k. 167–169; tamże, Pismo dyrektora ATS do Tytusa Komarnickiego z 30 marca 1939 r.,
k. 155–159; AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 180, Pismo dyrektora ATS do Tytusa
Komarnickiego z 26 lutego 1939 r., k. 278–279).
42
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 178, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego do ministra
spraw zagranicznych z 29 kwietnia 1939 r., k. 2.
43
Tamże, k. 2–3.
44
J.S. Nye, Public diplomacy…, s. 100.
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zagadnieniom, wyzyskiwanym przez wrogą Polsce propagandę. Powinny one
zostać obficie zaopatrzone w materiał ilustracyjny oraz starannie opracowane
pod względem statystycznym i historycznym45.
Postulaty te wiązały się przede wszystkim z koniecznością wzmocnienia
personelu poselstwa o szyfranta, jednego lub dwóch dziennikarzy odpowiedzialnych za prowadzenie wspomnianego biuletynu oraz maszynistkę władającą biegle językami francuskim i niemieckim. Komarnicki zwrócił uwagę
na potrzebę znacznego powiększenia funduszu specjalnego poselstwa, wyasygnowania dodatkowych środków na podróże służbowe, telegramy i telefony,
wynajem lokalu przeznaczonego na prowadzenie biura prasowego oraz wydawanie biuletynu informacyjnego. Komarnicki domagał się również przysłania do Berna attaché wojskowego w celu uzyskania możliwości dotarcia do
miejscowych czynników wojskowych. Uznał wreszcie, że w celu uniknięcia
możliwych przerw w działalności budżet poselstwa powinien zostać pokryty
z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem46.
Były to niewątpliwie daleko idące oczekiwania, wiążące się z koniecznością
znacznego powiększenia nakładów finansowych na działalność poselstwa,
trudno więc przypuszczać, aby spotkały się one w Warszawie z przychylnym
przyjęciem. Zresztą na realizację jego śmiałych zamierzeń nie starczyło już
po prostu czasu. Komarnicki zwrócił się kilka miesięcy później, już po klęsce
wrześniowej, z kolejnym wnioskiem do MSZ, początkowo w rozmowie z naczelnikiem Wydziału Politycznego Józefem Potockim, któremu przesłał następnie
do Paryża swoje szczegółowe uwagi w tej sprawie. Tym razem postulował
jedynie utworzenie w ramach podległej mu placówki dwuosobowego referatu
ds. niemieckich, który na podstawie doniesień prasowych redagowałby specjalny
biuletyn, przesyłany następnie do centrali MSZ. W skład podobnej komórki
mieli wchodzić dotychczasowy pracownik poselstwa oraz osoba zatrudniona
do pomocy przez oficerów polskiego wywiadu, co pozwalało zminimalizować
koszty utworzenia podobnego referatu47. Koncepcja ta, mimo początkowego
zainteresowania, nie spotkała się ostatecznie z poparciem ze strony MSZ48.
Fakt wysunięcia podobnej propozycji wypływał zapewne z przekonania, że
w ówczesnej sytuacji zachodziła konieczność znacznie intensywniejszego zbierania informacji na temat Niemiec, do czego neutralna Szwajcaria nadawała
się idealnie. Komarnicki nie ustawał jednak w swoich wysiłkach zmierzających
45

AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 178, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego do ministra
spraw zagranicznych z 29 kwietnia 1939 r., k. 3–4.
46
Tamże, k. 4–5.
47
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 178, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego do naczelnika Wydziału Politycznego Józefa Potockiego z 24 października 1939 r. w sprawie referatu
prasy niemieckiej, k. 6–7.
48
Tamże, Pismo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Tytusa Komarnickiego z 3 listopada
1939 r. (podpis nieczytelny), k. 15.
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do należytego wykorzystania skromnych funduszy, którymi dysponował polski
rząd, w celu prowadzenia skutecznej akcji propagandowej na terenie Szwajcarii. Swoje koncepcje w tym względzie przedstawił w obszernym dokumencie, przesłanym na ręce Stanisława Strońskiego w pierwszej połowie stycznia
1940 r. Jest to niezwykle cenne źródło, które w odróżnieniu od omawianego
wcześniej dokumentu z kwietnia 1939 r. pozwala precyzyjnie odtworzyć punkt
widzenia autora na całokształt zagadnienia akcji informacyjnej. Tym razem
scharakteryzował on bowiem nie tylko działania, które należy podjąć, lecz
także pokazał dalekosiężne cele omawianego przedsięwzięcia w kontekście
całokształtu polskiej polityki zagranicznej w tamtym okresie49. Dokument
ten powstał co prawda na początku 1940 r., a więc zaledwie kilka miesięcy
przed odwołaniem Komarnickiego z funkcji posła RP w Bernie, można jednak
z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, iż przedstawione w nim poglądy
odnoszą się grosso modo do całego okresu sprawowania przez niego tej funkcji,
a być może także do okresu wcześniejszego, gdy stał on na czele Delegacji Polskiej przy Lidze Narodów. Polski dyplomata zwrócił przede wszystkim uwagę
na doniosłość prowadzonej akcji informacyjnej, podkreślając, że w ten sposób
będzie można uzyskać wpływ „na opinię szwajcarską i tworzenie wśród niej
nastrojów przyjaznych dla Polski i dla posunięć politycznych rządu polskiego”.
Ważniejsze było jednak to, że poglądy wyrażane na łamach prasy neutralnej
oddziaływały „na opinię światową”, ponieważ „zwłaszcza w okresie wojny”
szwajcarskie dzienniki „są nader obszernie cytowane przez prasę całego świata
i wyzyskiwane zręcznie dla swych celów zwłaszcza przez propagandę państw
sprzymierzonych”50.
Są to uwagi o kapitalnym znaczeniu dla zrozumienia idei, które kierowały
Komarnickim, gdy obejmował stanowisko posła RP w Bernie. Jest to również
rozwinięcie myśli wypowiedzianych przez niego kilkanaście miesięcy wcześniej
w rozmowie z Szembekiem. Już wówczas dostrzegał on bowiem możliwości oferowane przez helwecką prasę, wydawaną w językach niemieckim i francuskim,
chętnie czytaną i przedrukowywaną w innych państwach europejskich. Fakt
ten dawał więc realną szansę oddziaływania nie tylko na szwajcarską, lecz także
europejską opinię publiczną, oczywiście pod warunkiem uzyskania wpływu
na treść artykułów zamieszczanych na łamach helweckich dzienników. Poseł
dostrzegał oczywiście problemy, związane przede wszystkim z działaniem cenzury, uważał jednak, że będzie ona słabnąć wraz ze zbliżaniem się końca wojny.
Jego zdaniem, należało wówczas oczekiwać „znacznego wpływu publicystyki
szwajcarskiej na międzynarodową opinię publiczną”. Istniała więc konieczność
49

Tamże, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego do wicepremiera Stanisława Strońskiego
z 10 stycznia 1940 r. w sprawie organizacji polskiej akcji prasowo-propagandowej w Szwajcarii.
Metody tej akcji na tym terenie w świetle zadań polskiej polityki zagranicznej w okresie wojny
i organizacji pokoju, k. 16–25.
50
Tamże, k. 16.
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„promowania” na tamtejszym gruncie określonych zagadnień, do których
poseł zaliczył m.in. problem ustroju politycznego odrodzonego państwa, jego
przyszłych granic oraz ułożenia stosunków z mniejszościami narodowymi51.
Duża część omawianego dokumentu była oczywiście poświęcona odpowiedzi
na pytanie, w jaki sposób należy tego dokonać. Komarnicki poddał w nim
analizie dotychczasową współpracę między PAT a ATS, dochodząc do wniosku,
że w obecnej sytuacji istnieje być może potrzeba powołania specjalnego korespondenta PAT w Bernie z uwagi na fakt, że to właśnie w tym mieście mieści
się nie tylko centrala ATS, lecz także przedstawicielstwa Havasa i DNB oraz
jest to główny ośrodek polityczny Konfederacji. Zdaniem polskiego dyplomaty, korespondent PAT powinien ściśle współpracować z poselstwem, a jego
praca polegałaby w dużej mierze na „kontaktach z osobistościami politycznymi
i publicystami zarówno szwajcarskimi, jak cudzoziemskimi”52. Komarnicki
uważał jednak, że obecnie podobną rolę mógł spokojnie spełniać dotychczasowy attaché prasowy Alfons Bronarski, który przez wiele lat łączył zresztą
swoją funkcję ze stanowiskiem korespondenta PAT. Jego zadanie powinno
polegać na czuwaniu, aby przesyłane do Szwajcarii materiały „były zamieszczane
w serwisie codziennym ATS i tą drogą docierały do całej prasy szwajcarskiej”.
Także w przypadku innych spraw bieżących dotyczących omawianego zagadnienia należało działać za pośrednictwem Bronarskiego, aż do momentu, gdy
„PAT uzna za konieczne akredytowanie stałego korespondenta […] w Bernie”.
Zdaniem polskiego posła, należało zacieśnić współpracę z agencją Havas oraz
z brytyjską agencją „Exchange Telegraph”, a także w pełni wykorzystać możliwości antysowieckiej agencji „Ofinor”53.
Komarnicki w dalszym ciągu nie rezygnował z myśli o wydawaniu przez
poselstwo własnego biuletynu prasowego. Uważał, co prawda, że jest to niemożliwe z powodu braku niezbędnych środków finansowych; należało jednak
powrócić do tego pomysłu w przyszłości, „kiedy zainteresowanie opinii światowej znowuż skieruje się w stronę Polski”. Jego zdaniem, rola biuletynu tym
różniła się od doniesień agencyjnych, że w odróżnieniu od nich nie miał on
doprowadzić „do zamieszczenia tej czy owej wiadomości”, lecz ukazywać
polski punkt widzenia na określone zagadnienia, co powinno następnie znaleźć
swoje odzwierciedlanie w publikowanych artykułach. Wiązała się z tym także
potrzeba oddziaływania na helweckie elity intelektualne, przede wszystkim
51

Tamże, k. 22–24.
Komarnicki stwierdził także, że umieszczenie podobnego korespondenta w innym mieście,
np. w Genewie, natrafiłoby na trudności z uwagi na wewnątrzszwajcarskie regulacje prawne.
Komarnicki wyrażał się zresztą z dużym lekceważeniem o siedzibie Ligi Narodów oraz dzienniku Journal de Genève, uważając to pismo za będące „w upadku” (zob. tamże, k. 17–19).
53
Tamże, k. 19–20. W sprawie konieczności zacieśnienia współpracy z agencją „Exchange
Telegraph” wspominał także w jednym ze swoich wcześniejszych listów do Strońskiego (zob.
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 186, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego do Stanisława
Strońskiego z 28 listopada 1939 r., b.p.).
52
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przez wydawanie broszurek informacyjnych poświęconych Polsce, jej historii,
kulturze, mniejszościom narodowym itd. Co więcej, zdaniem Komarnickiego,
należało również stworzyć specjalne pismo w języku francuskim, z którym
współpracowaliby nie tylko publicyści polscy, lecz także szwajcarscy. Widział
przy tym potrzebę nawiązania bliższych kontaktów także z korespondentami
gazet szwajcarskich w europejskich stolicach54. Na zakończenie Komarnicki raz
jeszcze podkreślił, że aby akcja informacyjna na terenie Szwajcarii, prowadzona
przez podległą mu placówkę, była skuteczna, wymagała ona „stałego zasiłku
w materiał i ludzi ze strony władz centralnych polskich”55.
Analizując powyższy dokument, nietrudno zauważyć, że Komarnicki,
przedstawiając swój punkt widzenia na temat konieczności intensyfikacji
akcji informacyjnej na terenie Szwajcarii, jednocześnie zdawał sobie sprawę
z trudności finansowych, z którymi borykały się polskie władze we Francji.
Fakt ten zmuszał je do znacznego ograniczenia bieżącej aktywności w tym
zakresie. Komarnicki uważał jednak, że wraz ze zbliżaniem się końca wojny
będą one musiały podjąć energiczne kroki w celu wywarcia realnego wpływu
na europejskie środki masowego przekazu, których istotną częścią składową
była właśnie prasa helwecka. Trudno odmówić racji tym twierdzeniom. Przedstawione przez niego postulaty wykraczały swoim znaczeniem poza grunt
szwajcarski i dotykały ważnego problemu, za jaki należy uznać konieczność
stworzenia przez rząd polski na uchodźstwie długofalowej polityki informacyjnej. Stąd też fakt, że Komarnicki otrzymał po piętnastu dniach uprzejmą,
choć dosyć zdawkową odpowiedź od ministra Strońskiego56, może budzić
pewne zdziwienie. Warto jednak uświadomić sobie, że Komarnicki w dalszym
ciągu zwracał się do przedstawicieli polskich władz w sposób, w jaki zwykł to
czynić wcześniej, przed klęską wrześniową, gdy zaliczał się do grona najbliższych współpracowników ministra Becka. Nie wahał się wówczas poruszać
w swojej korespondencji problemów odnoszących się do całokształtu polskiej
polityki zagranicznej. Obecnie czynił podobnie; musiał jednak zdawać sobie
sprawę z tego, że nie cieszy się przychylnością członków nowej, antysanacyjnej
ekipy rządowej, co nie pozostało z pewnością bez wpływu na jej stosunek do
jego propozycji57. Zresztą zaledwie trzy miesiące później Komarnicki musiał
54

AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 178, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego do wicepremiera Stanisława Strońskiego z 10 stycznia 1940 r. w sprawie organizacji polskiej akcji
prasowo-propagandowej, k. 20–22.
55
Tamże, k. 25.
56
Stroński odniósł się zdawkowo jedynie do kilku punktów, stwierdzając, że nastąpiło to
w odpowiedzi na „bardzo cenne pismo” (zob. AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 178, Pismo
Stanisława Strońskiego do Tytusa Komarnickiego z 25 stycznia 1940 r., k. 38–39. Zob. także
odpowiedź Komarnickiego: tamże, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego do Stanisława Strońskiego z 31 stycznia 1940 r., k. 37).
57
Warto jednak odnotować fakt, że prowadzona przez niego działalność została doceniona
w specjalnej instrukcji, wystosowanej do wszystkich polskich placówek dyplomatycznych
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opuścić swoje dotychczasowe stanowisko i wyjechać ze Szwajcarii, a realizacją
polskiej polityki informacyjnej na terenie tego kraju zajął się już jego następca.
Komarnicki, formułując powyższe propozycje, zdawał sobie sprawę z faktu,
że wprowadzenie ich w życie wymaga czasu, podczas gdy już wówczas istniała
potrzeba podjęcia praktycznych działań w terenie. Tym zapewne należy tłumaczyć fakt, że niedługo po objęciu nowego stanowiska doprowadził do skoncentrowania w swoich rękach całokształtu prowadzonej akcji informacyjnej,
odsuwając od niej szefa nowoutworzonej placówki konsularnej w Genewie58.
Praktyka ta odnosiła się prawdopodobnie także do innych konsulatów działających na terenie Szwajcarii. Z zachowanych dokumentów jednoznacznie
wynika, że z braku możliwości rozwinięcia szerszej akcji informacyjnej starał
się przede wszystkim zapobiegać antypolskiej propagandzie prowadzonej przez
Niemców. Dążył jednocześnie do świadomego kształtowania wizerunku Polski
przez zamieszczanie jak największej liczby poświęconych jej publikacji prasowych na łamach helweckich gazet, a także organizację uroczystości i odczytów
adresowanych do środowisk opiniotwórczych.
Aby zrealizować swoje zamierzenia, Komarnicki sięgał po rozmaite środki
działania w zakresie, na który pozwalał mu szczupły budżet podległej mu placówki. Przede wszystkim poselstwo przesyłało materiały informacyjne do około
350 osób i instytucji, wśród których znajdowali się znani politycy, dziennikarze
lub działacze społeczni, przychylnie nastawieni do Polski, a także redakcje szwajcarskich gazet59. Komarnicki zwrócił również uwagę na konieczność odbudowy
PAT po klęsce wrześniowej, co jego zdaniem miało duże znaczenie „z punktu
widzenia pracy prasowej na tutejszym terenie”60. Nie dopuścił jednocześnie
przez Centralę Informacji i Dokumentacji w sprawie sposobu prowadzenia akcji prasowo-propagandowej (zob. AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 178, Instrukcja w sprawie akcji
prasowo-propagandowej placówek polskich za granicą z 4 marca 1940 r., k. 41–45).
58
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 180, Pismo konsula generalnego w Genewie Kazimierza
Trębickiego do Tytusa Komarnickiego z 28 lutego 1940 r., k. 45.
59
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 177, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego do Stanisława Strońskiego z 29 stycznia 1940 r. w sprawie wykazu wybitnych osób w Szwajcarii
zajmujących się sprawami polskimi, b.p. Na załączonej liście faktycznie znajdują się nazwiska
bardzo wielu znanych dziennikarzy i polityków (por. tamże, Wykaz wybitnych osobistości
w Szwajcarii zajmujących się sprawami polskimi, odpis, b.p.). W innym piśmie do Strońskiego
poseł stwierdził: „Ta forma propagandy ma na tutejszym terenie szczególne znaczenie, gdyż
z uwagi na cenzurę wojskową pisma szwajcarskie z wielką trudnością przyjmują jakiekolwiek
materiały dotyczące okrucieństw w Polsce. Kilkakrotnie już podejmowana przez Poselstwo
próba informowania opinii publicznej szwajcarskiej taką drogą daje bardzo dobre rezultaty”.
Co ciekawe, poseł stwierdził, że materiały zostały wysłane na 250 adresów, liczba ta różni się
więc od tej podanej miesiąc później (zob. AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 194, Odpis
pisma Tytusa Komarnickiego do Stanisława Strońskiego z 30 grudnia 1939 r., k. 52).
60
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 182, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego do Stanisława Strońskiego z 25 października 1939 r. w sprawie zrekonstruowania Polskiej Agencji
Telegraficznej, k. 13.
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do likwidacji agencji „Ofinor”, podkreślając w jednym z pism do Strońskiego
konieczność jej dalszego istnienia. Jako argument wysunął fakt, że jest ona
prowadzona przez fachowca i wyspecjalizowana „w robocie propagandowej
antysowieckiej”, z dobrze zorganizowanym serwisem informacyjnym61. Jak
wiadomo, nie wahał się interweniować bezpośrednio w redakcjach szwajcarskich gazet w momencie, gdy publikowały one jego zdaniem tendencyjne
artykuły na temat Polski62. W działalności tej posuwał się zresztą znacznie
dalej; znany jest przypadek podjęcia przez niego próby nawiązania współpracy
z korespondentem, wyrażającym się dotychczas nieprzychylnie o Polsce63.
Nawiązał jednocześnie kontakt z pracownikami poselstwa brytyjskiego, zajmującymi się zagadnieniem akcji informacyjnej na terenie Szwajcarii64. Uznał
również za konieczne przeciwstawienie się wyjątkowo silnemu oddziaływaniu
propagandy niemieckiej na prasę kantonu Vaud. Zdaniem Komarnickiego,
fakt ten wynikał zarówno z nieprzychylnego nastawienia lokalnych władz,
jak i działań prowadzonych przez niemieckie poselstwo z pomocą licznych
obywateli Rzeszy przebywających w Lozannie65. Na kierownika polskiej akcji
prasowej na tym terenie postanowił wyznaczyć Stanisława Liberka, żonatego
ze Szwajcarką i z tego tytułu posiadającego dosyć rozległe znajomości wśród
mieszkańców kantonu. Zdołał on także zgromadzić wokół siebie „grono Polaków i Szwajcarów […], które zasila to nasze małe centrum propagandowe drobnymi subsydiami i materiałami”. Ze swojej strony Poselstwo Polskie nawiązało
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AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 186, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego do Stanisława
Strońskiego z 29 listopada 1939 r., b.p. W swojej korespondencji z Paryżem Komarnicki kładł
duży nacisk na konieczność prowadzenia antysowieckiej akcji na terenie Szwajcarii. Argumentował również, że kraj ten stanowi najlepsze miejsce dla tego typu działalności z uwagi na
postawę tamtejszego społeczeństwa (zob. tamże, Pismo Tytusa Komarnickiego do Stanisława
Strońskiego z 11 grudnia 1939 r., b.p.; tamże, Pismo Tytusa Komarnickiego do Stanisława
Strońskiego z 30 września 1939 r., b.p.).
62
Jako przykład warto wskazać jego list adresowany do redaktora naczelnego wydawanego
w Bazylei National Zeitung, na łamach którego ukazała się seria artykułów autorstwa warszawskiego korespondenta tej gazety, poświęconych kampanii wrześniowej (zob. AAN, Poselstwo
RP w Bernie, sygn. 188, Pismo Tytusa Komarnickiego do Stanisława Strońskiego z 24 stycznia
1940 r. w sprawie artykułów z National Zeitung, zob. tamże, Pismo Tytusa Komarnickiego
do redaktora naczelnego National Zeitung E. Graetera z 18 stycznia 1940 r., b.p.). Innym
razem Komarnicki interweniował bezpośrednio u znanego lozańskiego publicysty Edmonda
Rossier (zob. AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 200, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego
do Edmonda Rossier z 15 listopada 1939 r., k. 112–114).
63
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 188, Pismo Tytusa Komarnickiego do naczelnika
Wydziału Prasowego MSZ w Warszawie z 15 lutego 1939 r. w sprawie dr. Jollosa, b.p.
64
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 186, Pismo Tytusa Komarnickiego do naczelnika
Wydziału Prasowego MSZ w Warszawie z 12 lipca 1939 r., b.p.
65
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 177, Odpis pisma Tytusa Komarnickiego do Stanisława Strońskiego z 16 marca 1940 r. w sprawie akcji propagandowej na terenie kantonu
Vaud (Lozanna), b.p.
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dodatkowo kontakt z pracownikami Ambasady Francuskiej, zajmującymi się
akcją propagandową, z myślą o koordynacji wspólnych działań podejmowanych na terenie kantonu66.
Początkowo Liberkowi udało się zamieścić kilka artykułów na łamach Gazette
de Lausanne, będących jednak bądź przedrukami, bądź też recenzjami67. Był to
dopiero początek; równolegle starał się nawiązać kontakt z redakcjami dwóch
innych gazet: Revue de Lausanne i Feuille d’Avis de Lausanne, przesyłając do
nich artykuły przeznaczone do publikacji. Znajdował się również w stałym
kontakcie z przedstawicielami pism genewskich: Courrier de Genève i L’Echo
illustré68. Na wyraźnie polecenie Komarnickiego interweniował także osobiście
u redaktora naczelnego Tribune de Lausanne w związku z zamieszczeniem przez
to pismo tendencyjnego artykułu na temat Wilna. Liberek przekazał swojemu
rozmówcy odpowiedź, przygotowaną przez attaché prasowego poselstwa Alfonsa
Bronarskiego69. Przykładał także dużą wagę do akcji odczytowej, wykorzystując w tym celu zaprzyjaźnionych dziennikarzy szwajcarskich. Odwołał się
również do działań o charakterze kulturalnym, organizując 7 marca wieczór
poświęcony muzyce polskiej, w którym uczestniczyli także przedstawiciele
miejscowych władz.
Pomimo tych niewątpliwych sukcesów kierownik polskiej akcji informacyjnej na terenie kantonu Vaud wyrażał się dosyć ostrożnie o skuteczności
podejmowanych przez siebie działań, zwracając uwagę na silne oddziaływanie
propagandy niemieckiej70. Inny był już natomiast wydźwięk jego raportu,
przygotowanego dwa miesiące później. Liberek, opisując szczegółowo podjęte
przez siebie działania, wymienił m.in. nazwiska Polaków, dzięki którym „akcja
ta przybrała szersze rozmiary i w skutkach okazała się wydatniejszą”. Miało się
to przejawiać w zmianie nastawienia prasy lozańskiej do Polski, która – poza
66

W celu oparcia całej akcji „na trwalszych podstawach” Komarnicki zwrócił się do ministra
o wsparcie finansowe w wysokości 200 Fr miesięcznie (zob. tamże). Poselstwo w miarę możliwości wspierało również Liberka w prowadzonych przez niego działaniach, dostarczając mu nie
tylko środków finansowych, lecz także materiałów nadających się do bieżącego wykorzystania,
np. przeźroczy z wizerunkami polskich miast (zob. AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 177,
Odpis pisma Tytusa Komarnickiego do Stanisława Liberka z 16 marca 1940 r., b.p.). Z jednego z listów Liberka do Komarnickiego wynika, że faktycznie udało mu się nawiązać kontakt
z pracownikami francuskiej ambasady (zob. AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 177, Pismo
Stanisława Liberka do Tytusa Komarnickiego z 19 marca 1940 r., b.p.).
67
„L’occupation allemande en Pologne”, Gazette de Lausanne, nr 45 (15 II 1940): s. 3;
Général Boucherie, „La campagne de Pologne”, tamże, nr 53 (23 II 1940): s. 3; „Le dossier
de l’agression allemande”, tamże, nr 58 (28 II 1940): s. 1.
68
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 177, Pismo Stanisława Liberka do Tytusa Komarnickiego z 9 marca 1940 r., b.p.
69
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 190, Pismo Stanisława Liberka do Alfonsa Bronarskiego
z 30 kwietnia 1940 r., k. 127–128.
70
Tamże.
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jednym wyjątkiem – „nie tai swych sympatii dla Polski”. Nie bez znaczenia
był również fakt, że dzięki Komarnickiemu Liberek otrzymał nominację na
korespondenta prasowego poselstwa, co w przyszłości miało mu znacząco
ułatwić kontakty z przedstawicielami szwajcarskiej prasy71.
Akcję Poselstwa RP w Bernie na terenie kantonu Vaud można uznać
za dosyć charakterystyczny przykład podobnych działań, podejmowanych
w latach II wojny światowej przez polską dyplomację na terenie Konfederacji Szwajcarskiej. Często odwoływano się wówczas do pomocy miejscowej
Polonii, przy jednoczesnym dyskontowaniu przychylnego nastawienia dużej
części społeczeństwa szwajcarskiego. W działania o podobnych charakterze
wpisywała się również współpraca Komarnickiego z austriackim historykiem
Ottonem Forstem de Battaglią, który znany był ze swojej aktywności na rzecz
popularyzacji historii i kultury polskiej. Był on zmuszony opuścić swój kraj
po anszlusie w marcu 1938 r. i przebywał głównie na terenie Belgii i Szwajcarii. Z jego korespondencji z Komarnickim jednoznacznie wynika, że to
właśnie polski poseł namówił go na podjęcie szerokiej akcji informacyjnej
na rzecz Polski przez publikowanie artykułów o tematyce historycznej nie
tylko w prasie szwajcarskiej, lecz także belgijskiej i holenderskiej72. 7 listopada 1939 r. Battaglia otrzymał zresztą polskie obywatelstwo (jego ojciec
był Polakiem), a rząd polski na uchodźstwie powierzył mu oficjalnie zadanie
„informowania opinii publicznej w Szwajcarii o najnowszej sytuacji w Polsce
oraz o dokonaniach naszej kultury i nauki”. Jego działalność trwała przez
kilka następnych lat i zakończyła się dopiero w 1947 r.73
Komarnicki przywiązywał również pewną wagę do konieczności prowadzenia przez Polskę dyplomacji kulturalnej na terenie Szwajcarii. O zagadnieniu tym wspominał zresztą w cytowanej wcześniej rozmowie z Szembekiem,
dostrzegając konieczność intensyfikacji podobnych działań po otrzymaniu
przez siebie nominacji na posła RP w Bernie. Zachowany materiał archiwalny
skłania jednak do wniosku, że wbrew wcześniejszym deklaracjom sprawy
71

AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 177, Pismo Stanisława Liberka do Tytusa Komarnickiego z 10 maja 1940 r., b.p.
72
Z bogatej korespondencji wymienionej między polskim dyplomatą a austriackim historykiem zob. m.in. AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 190, Pismo Ottona Forsta de Bataglii do
Tytusa Komarnickiego z 10 listopada 1939 r., k. 141–142; tamże, Pismo Tytusa Komarnickiego
do Ottona Forsta de Bataglii z 9 kwietnia 1940 r., k. 129–130; tamże, Pismo Ottona Forsta
de Bataglii do Tytusa Komarnickiego z 15 marca 1940 r., k. 131–132. Na temat działalności
Battaglii w tamtym okresie zob. także: S. Nahlik, Przesiane…, s. 233–234.
73
K. Huszcza, „Działalność Ottona Forsta de Battaglii w świetle badań archiwalnych”
[w:] Człowiek Śródeuropy. Otto Forst de Battaglia (1889–1965), (red.) K. Huszcza, A. Juzwenko,
M. Zybura (Wrocław: Quaestio, 2011): s. 35–36. Zachował się dokument, w którym Komarnicki rekomendował Battaglię Zaleskiemu, radząc rządowi polskiemu nawiązanie z nim bliższej
współpracy (zob. AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 190, Pismo Tytusa Komarnickiego do
Augusta Zaleskiego z 7 listopada 1939 r., k. 60).
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kulturalne absorbowały go w znacznie mniejszym stopniu. W odróżnieniu od
akcji informacyjno-prasowej, do której przywiązywał, jak wiadomo, olbrzymie
znaczenie, starając się z myślą o niej stworzyć specjalne ramy instytucjonalne,
nie zachowały się ślady podjęcia przez niego podobnych działań w odniesieniu
do zagadnień kulturalnych. Jest to dosyć niezwykłe, zważywszy na fakt, że już
w 1926 r. pod egidą MSZ zostało w Warszawie utworzone Towarzystwo Szerzenia Sztuki Polskiej Wśród Obcych. Najogólniej rzecz biorąc, stawiało sobie
ono za cel „zaznajamianie cudzoziemców z naszym dorobkiem w dziedzinie
kulturalno-artystycznej we wszelkich przejawach”74. Oznacza to, że już wtedy
w środowiskach odpowiedzialnych za kreowanie polskiej polityki zagranicznej
zdawano sobie sprawę z konieczności oddzielnego traktowania polskiej akcji
kulturalnej, a także koordynacji podobnych działań na poziomie centralnym75.
Tymczasem Komarnicki traktował ten problem jako część składową polskich
działań propagandowych na terenie Szwajcarii, wychodząc zapewne z założenia,
że wobec funkcjonowania na miejscu takich placówek jak Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze, a przede wszystkim Muzeum Polski Współczesnej
w Rapperswilu, nie istniała konieczność tworzenia oddzielnych ram z myślą
o polskiej dyplomacji kulturalnej. Należało natomiast wykorzystać potencjał
działających na miejscu instytucji. Szczególnie ostatnia z nich wpisała się na stałe
w szwajcarski krajobraz kulturalny i była w stanie przyciągnąć uwagę helweckiej prasy, o czym świadczy m.in. wydarzenie z maja 1939 r., gdy do siedziby
muzeum zostali zaproszeni liczni dziennikarze, z którymi mieli się spotkać dwaj
wysłannicy poselstwa76. Natomiast o tym, w jaki sposób Komarnicki postrzegał
zagadnienie dyplomacji kulturalnej w praktyce, świadczy wystawienie Strasznego
Dworu Stanisława Moniuszki przez Operę w Bazylei. W świetle zachowanej
korespondencji nie jest do końca jasne, kto wyszedł w tej sprawie z inicjatywą.
Wszystko wskazuje jednak na to, że była to strona szwajcarska, która zwróciła
się następnie do poselstwa z prośbą o pomoc, m.in. w zdobyciu odpowiednich
strojów. Poseł polski bardzo się zaangażował w realizację całego przedsięwzięcia,
wielokrotnie interweniując w tej sprawie w warszawskiej centrali MSZ77. Jego
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Sztuka polska wśród obcych. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Szerzenia Sztuki
Polskiej wśród Obcych za rok 1926/1927 (Warszawa 1928): s. 3. Więcej na temat okoliczności
utworzenia Towarzystwa zob. także: P. Łossowski, Polska w Europie…, s. 239–240.
75
Obecnie zagadnienie dyplomacji kulturalnej stanowi prężnie rozwijającą się gałąź w badaniach nad historią stosunków międzynarodowych. Szerzej na ten temat zob. R. Frank, „Culture et relations internationales: les diplomaties culturelles ˮ [w:] Pour l’histoire des relations
internationales, (red.) R. Frank (Paris: b.w., 2012): s. 371–386.
76
Ostatecznie do spotkania jednak nie doszło (zob. AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn.
236, Pismo dyrektor Muzeum Polski Współczesnej w Rapperswilu Haliny Kenar do Tytusa
Komarnickiego z 22 maja 1939 r., k. 139–140).
77
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 227, Pismo Tytusa Komarnickiego do Wydziału Prasowego MSZ w Warszawie z 31 marca 1939 r. w sprawie wystawienia Strasznego Dworu w Bazylei,
k. 387–388; tamże, Pismo Tytusa Komarnickiego do Wydziału Prasowego MSZ w Warszawie
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zdaniem, opłacało się ponieść pewne koszty „wobec znaczenia, jakie pod względem propagandowym wystawienie »Strasznego Dworu« na terenie bazylejskim,
w bezpośrednim sąsiedztwie Niemiec przedstawia”78. Podobny był wydźwięk
pisma adresowanego do Bronarskiego z 8 września 1940 r., w którym jeden
z uczestników całego przedsięwzięcia stwierdził, że wystawienie tej opery właśnie
w obecnym momencie „jest bardzo szczęśliwe, czego najlepszym dowodem
są akcje niektórych Niemców z teatru, którzy starają się rozgłaszać zdanie, że
jest to właściwie naruszenie neutralności szwajcarskiej”79. Okazuje się więc,
że także strona niemiecka odbierała fakt wystawienia Strasznego Dworu jako
wydarzenie nie tyle artystyczne, ile polityczne.
Komarnicki został odwołany pod koniec kwietnia 1940 r.80 Informacja ta,
jeśli wierzyć relacji Stanisława Nahlika, spadła na niego dosyć niespodziewanie81.
Wydaje się, że w obliczu polityki prowadzonej przez premiera Rządu RP na
uchodźstwie Władysława Sikorskiego, zmierzającego do usuwania piłsudczyków
ze służby państwowej, mógł prędzej czy później oczekiwać podobnej decyzji.
Być może spodziewał się jednak, że jego doświadczenie w służbie dyplomatycznej, w połączeniu z wieloletnią działalnością na terenie Szwajcarii, pozwolą
mu nadal zachować dotychczasowe stanowisko. Tak czy inaczej, opuszczał je
zapewne z uczuciem dużego rozczarowania, nie udało mu się bowiem zrealizować dalekosiężnych planów zmierzających do takiego zorganizowania polskiej
służby informacyjno-prasowej, aby była ona w stanie wywrzeć należyty wpływ
na helwecką, a za jej pośrednictwem także europejską opinię publiczną. Niewątpliwe przywiązywał on dużą wagę do tego zagadnienia, mając świadomość
wzrastającej roli podobnej działalności we współczesnym świecie. Świadczą
o tym projekty gruntownego przeorganizowania służby prasowej Poselstwa RP
w Bernie, przesyłane przez niego do MSZ jeszcze przed wybuchem II wojny
światowej. Pomimo znaczenia, jakie przywiązywano tam do tego problemu,
realizacja koncepcji Komarnickiego wymagała znacznych nakładów finansowych, z brakiem których polska służba dyplomatyczna borykała się właściwie
od samego początku swojego istnienia. Był on więc zmuszony posługiwać się
znacznie skromniejszymi środkami, które pozostawały do jego dyspozycji, siłą
z 9 maja 1939 r., k. 380–381; tamże, Pismo Tytusa Komarnickiego do Wydziału Prasowego
MSZ w Warszawie z 19 czerwca 1939 r. w sprawie wystawienia Strasznego dworu w Operze
bazylejskiej, k. 369–370; tamże, Pismo Tytusa Komarnickiego do Wydziału Prasowego MSZ
w Warszawie z 3 lipca 1939 r. w sprawie wystawienia Strasznego dworu w Bazylei, k. 363.
78
Tamże, Pismo Tytusa Komarnickiego do Wydziału Prasowego MSZ w Warszawie
z 23 stycznia 1939 r., k. 401.
79
AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 187, Pismo J. Kujawy do Alfonsa Bronarskiego
z 8 września 1939 r., k. 124–125.
80
Jego następca, Aleksander Ładoś, objął oficjalnie stanowisko posła RP w Bernie 24 maja
(zob. S.E. Nahlik, „Ładoś Aleksander Wacław” [w:] Polski słownik biograficzny, t. 18 (Wrocław–Warszawa–Kraków 1973): s. 185).
81
S. Nahlik, Przesiane…, s. 237.
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rzeczy koncentrując swoją uwagę na doraźnej działalności, polegającej przede
wszystkim na pozyskiwaniu informacji oraz przeciwdziałaniu antypolskiej
propagandzie. W tym celu wykorzystywał umiejętnie swoje rozległe kontakty
wśród członków korpusu dyplomatycznego, miejscowych Polaków, a także
rodowitych Szwajcarów, z których wielu przepojonych było autentyczną sympatią dla Polski. Nie jest oczywiście możliwe sporządzenie precyzyjnego bilansu
ówczesnej działalności Komarnickiego; jej efekty są trudne do uchwycenia
z uwagi na stosunkowo krótki, kilkunastomiesięczny okres sprawowania przez
niego funkcji posła RP w Bernie. Niewątpliwie okazał się on jednak zdolnym
dyplomatą, dostrzegającym możliwości, które oferowała neutralna Szwajcaria
i jej międzynarodowe położenie dla popularyzacji sprawy polskiej w świecie.
Tym trudniej zrozumieć polityczne motywy, które skłoniły władze polskie na
uchodźstwie do jego bezceremonialnego odwołania.
*

Tytus Komarnicki and Polish information diplomacy
and cultural activities in Switzerland in 1938 - 1940
In November 1938 Tytus Komarnicki, Poland’s delegate to the League of
Nations, was nominated to the post of the nation’s representative in Bern. He
was also a close collaborator of Poland’s foreign minister, Józef Beck. Upon
receiving his position, Komarnicki intended to utilize Switzerland as a convenient observation post in case a war breaks out and to conduct activities
focusing on media and culture because he appreciated the import_ant role
Swiss newspapers played in shaping Western European public opinion. He
also continued to represent Poland at the League of Nations. Surviving source
materials show that, while working as Poland’s representative in Bern, he continued to put into action his previous goals, sending a great deal of valuable
information - first to Warsaw, and later to Paris - thanks to his numerous
contacts among the diplomats and politicians in the Swiss Confederation.
Simultaneously, he attempted to but failed to secure greater funding to expand
his media campaign and the staff of the Bern legation. He nevertheless viewed
as extremely urgent the necessity of combating the anti-Polish propaganda
campaign being waged by the Germany in Switzerland at the time. Komarnicki thus began cooperating with the Polish émigré community in the Alpine
nation. As a Piłsudskiite and a supporter of Beck, however, Komarnicki was
not particularly liked by the cabinet of Gen. Władysław Sikorski which recalled
him from his post in April 1940.

Paweł
Józwa
Kazimierz
Krajewski
Grzegorz Wąsowski

KAPITAN ROMUALD RAJS „BURY”
A BIAŁORUSINI
– FAKTY I MITY

„Nie przyjechałem na te tereny walczyć o kożuchy i wieprze,
ale walczyć o sprawiedliwość. Tak samo [jak] walczyłem o Wilno,
tak samo krew będę przelewać za Polskę i na tej ziemi”.
Z wystąpienia kpt. Romualda Rajsa „Burego” do partyzantów NZW
po wydaniu wyroku śmierci na jednego z podkomendnych w marcu 1946 r.

Zamiast wstępu
Mamy dziś do czynienia z jednej strony z mnogością inicjatyw służących
przywracaniu i popularyzacji pamięci o Żołnierzach Wyklętych, z drugiej zaś
z eskalacją ataku na nich. Jednym z najczęściej i najsilniej atakowanych jest
Romuald Rajs „Bury” i dowodzeni przezeń żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Tragiczne zdarzenia z ich udziałem, które miały miejsce
na przełomie stycznia i lutego 1946 r., stają się dla niektórych podstawą do
dyskredytowania Żołnierzy Wyklętych jako zbiorowości. Historia powojennego
podziemia niepodległościowego, tak jak historia wszelkich działań wojennych, zwłaszcza typu konspiracyjnego i partyzanckiego, nie ma nic wspólnego
z żywotami świętych. To dzieje zwykłych ludzi gotowych walczyć i ginąć za
swój kraj, ale też popełniających błędy, niekiedy podejmujących nietrafne
decyzje i dokonujących czynów, które nie są dla nas powodem do dumy. Nie
pozwólmy jednak, by propaganda kierunków ideologicznych niechętnych
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Patrol Pogotowia Akcji Specjalnej sierż. Ryszarda Sosnowskiego „Wydry” z 3 Wileńskiej
Brygady NZW (1946 r.).

Kopia pamiątkowej odznaki naramiennej 3 Wileńskiej Brygady AK
z 1944 r.
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etosowi walki zbrojnej z komunistami skutecznie tworzyła lub podtrzymywała
antymity dotyczące podziemia, falsyfikując historię przez upowszechnianie
tezy, że w okresie powojnia starły się ze sobą dwie równoprawne wizje Polski,
podczas gdy w rzeczywistości po jednej stronie barykady stali ludzie realizujący opracowaną w Moskwie koncepcję zniewolenia, a następnie okupowania
naszego kraju przez partię komunistyczną, po drugiej zaś znaleźli się ludzie
walczący o wolność Polski. Starajmy się poznać dokładnie okoliczności i tło
wspomnianych zdarzeń, a także motywacje, którymi kierowali się uczestniczący
w nich żołnierze antykomunistycznej partyzantki.

Działalność niepodległościowa
„Burego” przed 1946 r.
Romuald Rajs „Bury” urodził się w 1913 r. w Jabłonce w powiecie Brzozów. W 1933 r. ukończył z wyróżnieniem podoficerską szkołę dla małoletnich i pozostał w wojsku jako podoficer zawodowy. Przez służbę wojskową
związał się z Wilnem (służył w 85 pp, 13 puł oraz przy dowództwie 19 DP).
Już na początku okupacji „Bury” zaangażował się w działalność konspiracyjną na terenie Wilna. Od września 1943 r. służył w 3 Brygadzie Wileńskiej
AK, jednym z najbardziej bojowych oddziałów Okręgu AK Wilno. Dowodził
1 kompanią szturmową tej jednostki. Za męstwo wykazane w zwycięskiej walce
z niemiecko-litewską ekspedycją przeciwpartyzancką, stoczonej pod Mikuliszkami przez 3 i 6 Brygadę Wileńską AK, 8 stycznia 1944 r. został odznaczony
Krzyżem Walecznych. Odegrał istotną rolę w wielu innych akcjach bojowych
3 Brygady, m.in. w boju z batalionem korpusu gen. Plechavicziusa w Murowanej Oszmiance (po tej walce otrzymał awans na podporucznika). W toku
operacji „Ostra Brama”, mającej na celu wyzwolenie Wilna, poprowadził swoją
1 kompanię szturmową do walki o Kolonię Wileńską, którą opanowano po
zaciętej walce z frontową jednostką Wehrmachtu, a następnie w krwawych
zmaganiach wyparł Niemców z umocnień broniących dostępu do dzielnicy
Belmont. Za wybitną odwagę w tamtych bojach został odznaczony Krzyżem
Virtuti Militari V klasy i otrzymał awans na porucznika1. Uniknął rozbrojenia przez Sowietów i w realiach okupacji sowieckiej utrzymywał kontakt ze
1

Działalność bojowa 3 Brygady Wileńskiego Okręgu AK, w tym i Romualda Rajsa „Burego”,
została opisana w wielu publikacjach. Zob. J. Wołkonowski, Okręg Wileński Związku Walki
Zbrojnej – Armii Krajowej w latach 1939–1945 (Warszawa: Adiutor, 1996); L. Tomaszewski,
Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939–1945 (Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Rytm”,
1999); Z. Kłosiński, 3 Wileńska (Białystok: Redakcja „Gońca Kresowego”, Białostocki Oddział
Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna, 1995); R. Korab-Żebryk, Operacja Wileńska AK (Warszawa: PWN, 1988); M. Korejwo, Moje ścieżki partyzanckie. W 3 Wileńskiej Brygadzie Armii
Krajowej „Szczerbca” (Kraków: Mireki, 2014); P. Rokicki, Armia Krajowa na Wileńszczyźnie
1943–1945 (Warszawa: Barwa i Broń, 2003); J. Widejko, Najmłodszy partyzant Wileńskiej AK
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strukturami polskiej konspiracji w Wilnie. Pomagał swoim podkomendnym
w uzyskaniu fałszywych dokumentów, umożliwiających ewakuację na tereny
dzisiejszej Polski.
Pod koniec 1944 r. „Bury” (pod fałszywym nazwiskiem Jerzy Góral) zgłosił
się do armii Berlinga. Jak wyjaśniał w toku śledztwa w 1949 r.: „Przed wyjazdem
do Polski odwiedziłem żonę w Nowej Wilejce i następnego dnia po odwiedzeniu
cmentarza na Kolonii Górnej, tych, co padli w walkach o Belmont około 60 i po
krótkiej rozmowie z proboszczem plebanii udałem się w podróż”2. Transportem
wojskowym dotarł do Białegostoku i został skierowany początkowo do jednostki
zapasowej LWP w Dojlidach. 27 grudnia 1944 r. został mianowany dowódcą
plutonu w samodzielnym batalionie ochrony lasów państwowych. Od lutego
1945 r. jego pluton stacjonował w Hajnówce. Zadaniem tej jednostki było
zwalczanie kłusownictwa i ochrona lasów przed nielegalnym wyrębem i kradzieżą drzewa. Romuald Rajs miał wszelkie szanse, aby spokojnie i bezpiecznie
przetrwać na głębokim zapleczu najtrudniejszy okres instalowania się władz
komunistycznych i związanego z tym terroru. Nie pogodził się jednak z sytuacją
panującą w Polsce. Wybrał dalszą walkę o niepodległość naszego kraju. W maju
1945 r. zbiegł „do lasu” wraz z dowodzonym przez siebie plutonem i dołączył
do odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Brygady Wileńskiej AK, podlegającej
wówczas Komendzie Białostockiego Okręgu AK-AKO. Pełnił w tym oddziale
funkcję dowódcy 2 szwadronu3. We wrześniu 1945 r., po rozformowaniu
5 Brygady Wileńskiej w związku z zarządzoną przez Delegaturę Sił Zbrojnych
operacją „rozładowywania lasów”, przeszedł do Narodowego Zjednoczenia
Wojskowego (NZW). Otrzymał stopień kapitana i funkcję szefa Pogotowia
Akcji Specjalnej Białostockiego Okręgu NZW. W 1946 r. dowodził największym zgrupowaniem partyzanckim NZW na Białostocczyźnie, działającym
pod nazwą 3 Wileńskiej Brygady NZW (3 Brygada NZW). Aresztowany
w wyniku donosu podkomendnego 13 listopada 1948 r., został skazany na
karę śmierci przez WSR w Białymstoku i zamordowany 30 grudnia 1949 r.
Dnia 15 września 1995 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji
wyjazdowej w Olsztynie unieważnił wyrok wydany 47 lat wcześniej. Miejsce
pogrzebania przez komunistów zwłok kpt. „Burego” pozostaje nieznane.

(Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, 2005); O. Christa, U „Szczerbca”
i „Łupaszki” (Warszawa: Adiutor, 2000).
2
AIPN Bi, 212/2997, t. 1, Akta sprawy R. Rajsa i K. Chmielowskiego. Sprawozdanie z działalności partyzanckiej R. Rajsa, b.d., k. 53.
3
Zob. J. Kułak, Rozstrzelany oddział. Monografia 3 Wileńskiej Brygady NZW – Białostocczyzna 1945–1946 (Białystok: Mireki, 2007); K. Krajewski, T. Łabuszewski, Białostocki Okręg
AK-AKO (VII 1944 – VIII 1945) (Warszawa: Volumen, 1997); K. Krajewski, T. Łabuszewski,
Działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK (1944–1952) (Warszawa: Volumen, 2002).
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Zarzuty formułowane wobec „Burego”
W okresie służby „Burego” w NZW, a dokładnie na przełomie stycznia
i lutego 1946 r., miały miejsce tragiczne wydarzenia, w których – jak się dziś
ocenia – śmierć poniosło 79 obywateli polskich narodowości białoruskiej,
a które sprawiają, że niektórzy oskarżają dziś Romualda Rajsa o zbrodnię ludobójstwa, o dokonanie czystki etnicznej przez mordowanie ludzi z powodu ich
przynależności do narodowości białoruskiej i wyznawania wiary prawosławnej,
a także o zabijanie kobiet i dzieci. Niedawna, siedemdziesiąta, rocznica tych
zdarzeń, a także obchodzony w tym roku szczególnie podniośle Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych stały się dla przeciwników pielęgnowania
dobrej pamięci o antykomunistycznej partyzantce okazją do festiwalu takich
oskarżeń. Należy odnotować, że osoby czyniące te zarzuty najczęściej odwołują
się do ocen sformułowanych przez prokuratora IPN w toku śledztwa (sygn.
akt S 28/02/Zi), prowadzonego w okresie od 4 lutego 2002 do 30 czerwca
2005 r., zakończonego postanowieniem o umorzeniu postępowania. Czytamy
tam m.in. że partyzanci „Burego” swoje działania skierowali
nie przeciwko indywidualnym osobom, lecz przeciwko określonym
społecznościom wiejskim – grupom ludzkim, których łączyło
pochodzenie i wyznanie. Rozstrzelanie furmanów […] miało na celu
zlikwidowanie tych spośród nich, których uznano za Białorusinów.
Wobec tego przyjąć należy, że rozpoznane czyny przestępne miały
na celu likwidację członków grupy o takim samym pochodzeniu
narodowo-religijnym. […] Spośród wszystkich wymienionych
powyżej motywów, które determinowały działania „Burego”
i części jego podwładnych, czynnikiem łączącym było skierowanie
działania przeciwko określonej grupie osób, które łączyła więź
oparta na wyznaniu prawosławnym i związanym z tym określaniu
przynależności tej grupy osób do narodowości białoruskiej.
Reasumując, zabójstwa i usiłowania zabójstwa tych osób należy
rozpatrywać jako zmierzające do wyniszczenia części tej grupy
narodowej i religijnej, a zatem należące do zbrodni ludobójstwa,
wchodzących do kategorii zbrodni przeciwko ludzkości4.

Nie zgadzamy się z taką oceną.

4

Informacja o ustaleniach końcowych śledztwa S 28/02/Zi w sprawie pozbawienia życia 79 osób
– mieszkańców powiatu Bielsk Podlaski w tym 30 osób tzw. furmanów w lesie koło Puchał Starych,
dokonanych w okresie od dnia 29 stycznia 1946 r. do 2 lutego 1946 r., kopia w zbiorach autorów.
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Wstęp do próby rekonstrukcji zdarzeń
Próbę rekonstrukcji wspomnianych wydarzeń z 1946 r. należy zacząć od
przypomnienia, że zgodnie z rozkazem komendanta Okręgu NZW Białystok,
mjr. Floriana Lewickiego „Kotwicza”, z 20 września 1945 r. „Bury” miał przeprowadzić (wspólnie z oddziałem Pogotowia Akcji Specjalnej Komendy Powiatu
NZW Bielsk Podlaski (kryptonim „Burza”), dowodzonym Jana Boguszewskiego
„Bitnego”) „pacyfikację” południowo-wschodnich terenów powiatu bielskiego.
W myśl tego rozkazu „pacyfikacja” miała dotyczyć pracowników i konfidentów
UB, a także objąć „zorganizowanie odwetu na wrogiej ludności do sprawy konspiracyjnej”5. Do wykonania przywołanego rozkazu „Bury” przystąpił dopiero
w końcu stycznia 1946 r. Na czele liczącego około 100 żołnierzy oddziału,
po rozbrojeniu 16 stycznia 1946 r. pod Hermanami plutonu KBW, ścigany
przez grupę operacyjną UB-KBW dowodzoną przez sowietnika WUBP w Białymstoku, ppłk. Dmitrenkę, ruszył z terenu powiatu Wysokie Mazowieckie
(będącego bazą dla 3 Brygady NZW) na południe6. Partyzanci poruszali się
saniami ciągniętymi przez konie. Rzekę Nurzec przekroczyli 21 stycznia 1946 r.
na odcinku między Zaszkowem a Dadami, wsiami leżącymi na południowy
zachód od Ciechanowca. Następnie oddział „Burego” przyjął kierunek na
stację Nurzec, leżącą na linii kolejowej Czeremcha–Siedlce. Wkrótce oddział
znalazł się na terenach zamieszkałych w większości przez obywateli polskich
narodowości białoruskiej. 26 stycznia 1946 r. rano partyzanci przeszli przez
wieś Augustynówka (15 km na wschód od Siemiatycz), a następnie Milejczyce.
Późnym wieczorem 27 stycznia 1946 r. przejechali przez Wólkę Wygonowską. W niej zabrali ze sobą trzech gospodarzy jako furmanów-przewodników,
mających poprowadzić oddział w kierunku wschodnim do wsi Saki. Stamtąd
partyzanci „Burego” skierowali się dalej na wschód, w kierunku wsi Grabowiec. 28 stycznia 1946 r. nad ranem dotarli do wsi Łozice położonej około
7 km na południe od Hajnówki7. Na liczącym blisko 40 km odcinku między
Augustówką a Łozicami przejechali przez kilkanaście wsi i kolonii białoruskich,
w tym, co istotne, także przez Wólkę Wygonowską, o której będzie jeszcze
mowa. Nie zginął wówczas żaden obywatel polski narodowości białoruskiej
wyznania prawosławnego, nie spłonęło żadne gospodarstwo.
W kontekście zarzutu, że „Bury” i jego podkomendni zabijali ludzi za wiarę
prawosławną warto w tym miejscu przypomnieć, że w okresie walki toczonej
przez Rajsa z reżimem komunistycznym u jego boku stali, pełniąc odpowiedzialne funkcje, także żołnierze wyznania prawosławnego. Mamy na myśli
5

Rozkaz Komendanta Białostockiego Okręgu NZW mjr. Floriana Lewickiego „Kotwicza”
z 20 IX 1945 r. wydany dowódcy 3 Wileńskiej Brygady NZW kpt. „Burego”, kopia w zbiorach autorów.
6
J. Kułak, Rozstrzelany oddział..., s. 214–216.
7
Tamże, s. 222–223.
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jego zastępcę w 1945 r., ppor. Mikołaja Kuroczkina „Leśnego” i dowódcę
1 plutonu 3 Brygady Wileńskiej NZW Władysława Jurasowa „Wiarusa”. Obaj
zginęli za Polskę – „Leśny”, kawaler Krzyża Walecznych za walkę z Niemcami,
został zamordowany na mocy wyroku sądu komunistycznego 18 lutego 1947 r.
w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, „Wiarus” zaś poległ 16 lutego
1946 r. w walce z NKWD pod wsią Gajrowskie. W szeregach oddziałów
„Burego” spotykamy szeregowych żołnierzy prawosławnych, także miejscowych – pochodzenia białoruskiego. Można tu wspomnieć m.in. Antoniego
Michalczuka „Szpaka”, Mikołaja Kostarowa czy Czesława Głuszuka8. Warto
też zauważyć, iż przywołania i analizy faktu, że w oddziałach „Burego” służyli
polscy Białorusini i wyznawcy prawosławia, a nawet pełnili odpowiedzialne
funkcje dowódcze, zabrakło w informacji o umorzeniu śledztwa. Wydaje się
przecież, że okoliczność ta ma nader istotne znaczenie dla właściwej oceny
– czy rzeczywiście „Bury” zabijał lub wydawał rozkazy zabicia ludzi za wiarę
prawosławną oraz pochodzenie narodowe.

Białorusini a „władza ludowa”
Z uwagi na fakt, że ludność białoruską zamieszkującą tereny, przez które
wiodła trasa przemarszu 3 Brygady NZW, podziemie antykomunistyczne
uznawało nie bez racji za skomunizowaną, a tym samym wrogą wobec polskiego ruchu niepodległościowego, partyzanci „Burego” otrzymali od dowódcy
rozkaz udawania wobec miejscowych jednostki KBW ścigającej „bandę”,
tj. oddział podziemia. Mieli też używać nie pseudonimów, lecz nazwisk utworzonych od pseudonimów (np. „Wróbel” stawał się Wróblewskim – itp.).
Ten sam kamuflaż obowiązywał wobec osób, które podczas przemarszu przez
wspomniane tereny zostały zabrane przez partyzantów jako furmani, w tym
wobec wspomnianych wcześniej trzech mieszkańców Wólki Wygonowskiej.
Stwarzało to szansę uniknięcia natychmiastowych donosów o przejściu „bandy”,
składanych przez miejscowych zwolenników komuny. Ponadto miejscowi,
przekonani, że mają do czynienia z komunistyczną grupą operacyjną, mogli
udzielić partyzantom cennych informacji na temat lokalnych aktywistów
komunistycznych oraz współpracowników UB i NKWD. Zastosowany kamuflaż dawał też możliwość rozpoznania, czy dany rozmówca gotów jest wskazać
osoby współpracujące i sympatyzujące z podziemiem lub po prostu przeciwne
reżimowi komunistycznemu.
W tym miejscu należy zadać pytanie, dlaczego partyzanci uznali ludność
białoruską zamieszkującą tereny, o których mowa powyżej, za skomunizowaną
i wrogą polskiemu podziemiu niepodległościowemu. Konflikt między częścią
8

Relacja żołnierza 3 Wileńskiej Brygady NZW, Lucjana Deniziaka „Orła”, kopia w zbiorach
autorów.
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społeczności białoruskiej i społecznością polską nie zaczął się w 1945 czy 1946 r.
Podsycany przez agitację bolszewicką, dojrzewał w okresie międzywojennym
i znalazł ujście we wrześniu 1939 r., kiedy to część prawosławnych obywateli
wystąpiła przeciwko państwu polskiemu, czynnie wspierając sowiecką agresję.
Wówczas to białoruscy „sąsiedzi” dopuszczali się licznych zbrodni na żołnierzach
WP i polskiej ludności cywilnej, działając pod szyldem „rewolucyjnych komitetów” i „czerwonej milicji”9. „Bury” uzyskał na ten temat wiarygodne informacje,
gdy w 1945 r. służył w jednostce ochrony lasów państwowych. Mieszkańcy
białoruskich wiosek, wiedząc że jest on oficerem „ludowego” WP, rozmawiali
z nim szczerze, ponoć nawet chwaląc się swymi wyczynami z 1939 r. Ponadto
informacje na ten temat otrzymał z Komendy Powiatu NZW Bielsk Podlaski.
Sytuację po lipcu 1944 r. dobrze charakteryzują następujące dane: według
stanu na połowę kwietnia 1945 r. liczba członków PPR w powiecie bielskim
wynosiła 547 osób, z czego 463 było narodowości białoruskiej. Sekretarz
KW PPR w Białymstoku Edwarda Orłowska w pochodzącym z tamtego czasu
opracowaniu do władz centralnych partii komunistycznej pisała: „Gros elementu partyjnego stanowią Białorusini […], w zachodniej części powiatu
zamieszkałej przez element szlachty zagrodowej, wpływy partii minimalne”10.
Obsada personalna struktur UB i MO w powiecie bielskim była pod względem narodowościowym analogiczna. Dodajmy, że w maju 1945 r. komendant
Obwodu AK-AKO Bielsk Podlaski w następujący sposób scharakteryzował sytuację na zamieszkiwanych przez ludność białoruską terenach powiatu bielskiego:
Ludność białoruska w olbrzymiej większości sprzyja sowietom
i PKWN-owi. Do Polaków odnoszą się wrogo. W wypadku przejścia
oddziału samoobrony przez wieś białoruską dziesiątki donosicielów
[sic!] biegnie z meldunkami do Milicji O[bywatelskiej]. Są
miejscowości, przez które Polak – nie urzędnik, nie PPR-owiec –
przedostaje się z dużym narażeniem się na niebezpieczeństwo. […]
Ostrzeliwanie oddziałów samoobrony AK przez Białorusinów we
wsiach białoruskich zdarza się bardzo często11.

Miał zatem „Bury” powody, aby uznawać, że jego oddział z chwilą wkroczenia na obszary zamieszkane przez obywateli polskich narodowości białoruskiej
porusza się po terenie skomunizowanym i wrogim partyzantom.
9

Zob. M. Wierzbicki, Polacy i Białorusini w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-białoruskie
na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939–1941 (Warszawa:
Stowarzyszenie Kulturalne Fronda, 2000).
10
AP w Białymstoku, Akta KW PPR w Białymstoku, Niedatowane sprawozdanie z działalności Komitetu Wojewódzkiego PPR w Białymstoku w lipcu 1945 r.
11
Dawne CA MSW, D/31 (obecnie AIPN), Raport polityczny Przewodnika (komendanta)
Obwodu AKO nr 2, por. Jana Trusiaka „Koryckiego” za maj 1945 r., 31 V 1945 r.
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Próba rekonstrukcji dalszych zdarzeń
– Zaleszany i Wólka Wygonowska
Cofając się do faktów istotnych dla naszej opowieści, należy powrócić do
zdarzeń, które rozegrały się 28 stycznia 1946 r. we wsi Łozice. Przypomnijmy,
że tego dnia rano partyzanci „Burego” zatrzymali się tam na postój. W tym
samym dniu do Łozic zjechało się kilkudziesięciu furmanów z okolicznych
wsi, takich jak Czyże, Jagodniki, Pasieczniki Duże, Mochnate czy Zbucz. Mieli
przewieźć drewno na opał do Orli, na zlecenie tamtejszego Urzędu Gminy.
Żołnierze „Burego”, udający wojsko komunistyczne, wpuszczali przybywających do wsi, natomiast nikogo z niej nie wypuszczali. Dokonali też wówczas
wyboru i rekwizycji około czterdziestu najlepszych furmanek i koni. Decyzją
„Burego” ich właściciele mieli ruszyć w dalszą drogę z oddziałem jako wozacy.
Wieczorem 28 stycznia 1946 r. większość sił 3 Brygady NZW wyruszyła do
Hajnówki. W Łozicach pozostał, z zatrzymanymi podwodami i furmanami,
pluton „Leszka” (NN). Natomiast w Hajnówce, po opanowaniu przez żołnierzy
„Burego” posterunku MO i rozbrojeniu kilkunastu Sowietów w miejscowej
łaźni, doszło do walki z sowieckim transportem wojskowym. Siły sowieckie
były kilkakrotnie większe i żołnierze 3 Brygady NZW zmuszeni zostali do
szybkiego odwrotu z miasteczka. Partyzanci wycofali się do Łozic, gdzie wsiedli
na czekające na nich podwody (oddział poruszał się na nie mniej niż 40 furmankach). Dowódcy partyzanccy, „Bury” i jego zastępca Kazimierz Chmielowski
„Rekin”, założyli zdobyte w Hajnówce sowieckie epolety oficerskie. Zarówno
oni, jak i inni funkcyjni 3 Brygady NZW wydawali rozkazy w języku rosyjskim. Furmani podążający z oddziałem byli przekonani, że mają do czynienia
z komunistyczną grupą operacyjną.
Nad ranem 29 stycznia 1946 r. partyzanci, przejeżdżając wcześniej przez
białoruskie wsie Istok i Toporki, dotarli do małej wioski Zaleszany, także
zamieszkałej przez Białorusinów. Postój 3 Brygady NZW w tej wsi trwał kilka
godzin. Tam rozegrał się pierwszy akt dramatu. Podkreślmy, że początkowo
„Bury” nie miał zamiaru wykonywać wobec ludności Zaleszan żadnych działań o charakterze represyjnym. Podjął natomiast decyzję o likwidacji Łukasza
i Piotra Demianiuków, o których uzyskano informacje, że są zaangażowani
w działalność na rzecz reżimu komunistycznego. Okazało się też, że mieszkańcy
Zaleszan są bardzo źle nastawieni nie tylko do „band reakcyjnego podziemia”,
ale w ogóle do „polskiego” munduru, także wtedy, gdy był to mundur wojska
komunistycznego, bo przecież w tej roli występowała w Zaleszanach 3 Brygada
NZW. Nie kryli swej wrogości i odmówili wykonania rozkazów „Burego”
dotyczących aprowizacji oddziału, a jeden z młodych mieszkańców uderzył
kamieniem „Rekina”.
To wszystko spowodowało, że „Bury” postanowił za karę spalić wieś. Jego
podkomendni nakazali wówczas mieszkańcom osady, aby ci udali się do domu
Dymitra Sacharczuka. Zgodnie z praktyką działania we wsiach uznawanych
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za wrogie, partyzanci zapewne grozili śmiercią za niewykonanie polecenia;
w mieszkaniu Sacharczuka zostało zgromadzonych kilkadziesiąt osób, w tym
kobiety i dzieci. Zanim „Bury” krótko przemówił do nich, komunikując, że
wieś zostanie spalona, a oni zniszczeni materialnie, jego podkomendni wyprowadzili z chałupy młodocianego członka PPR, Piotra Demianiuka, oraz Aleksandra Zielonko, sekretarza partii komunistycznej z pobliskiej wsi Suchowolce,
który na swe nieszczęście wybrał się z wizytą do Zaleszan i został zatrzymany
przez partyzanckie warty. Jego los przypieczętowało okazanie wartownikowi
zaświadczenia o służbie w Armii Czerwonej. Obaj wyżej wymienieni zostali
zastrzeleni. Partyzanci poszukiwali też Łukasza Demianiuka, miejscowego
komunistycznego aktywisty (członkiem partii komunistycznej był już w czasie
pierwszej okupacji sowieckiej 1939–1941). Ten jednak ukrył się w chlewie,
a następnie uciekł do lasu. W niektórych zeznaniach złożonych przez mieszkańców Zaleszan pojawia się wątek zastrzelenia przez partyzantów Teodora
Sacharczuka, rzekomo za odmowę wydania z miejscowego spichlerza owsa dla
koni. Warto w tym kontekście przywołać fragment zeznań wspomnianego już
komunisty Łukasza Demianiuka, złożonych w 1946 r. w sprawie mjr. „Kotwicza”: „Spalenie wsi nie było spowodowane niewykonaniem rozkazu zdania
owsa, ale z uwagi na nienawiść do białoruskiego nasilenia [sic! – nasielenia tj.
mieszkańców], a także, że w naszej wsi byli członki PPR, którym był i mój syn;
drugim powodem było, że większość wsi Zaleszany 100% podporządkowywała
się rozkazom Państwa”12. Wydaje się zatem, że śmierć Teodora Sacharczuka była
konsekwencją informacji, które na jego temat uzyskali żołnierze 3 Brygady
NZW podczas postoju w Zaleszanach.
Wracając do głównego nurtu wydarzeń – po przemowie do mieszkańców
zgromadzonych w domu Sacharczuka i opuszczeniu go przez „Burego”, budynek
ten został podpalony seriami pocisków zapalających wystrzelonych w słomianą
strzechę. Jednocześnie partyzanci Brygady NZW podpalali inne zabudowania
we wsi. Wówczas ludzie zgromadzeni w domu Sacharczuka zaczęli uciekać.
Nie jest prawdą, mimo szeregu odmiennych zeznań złożonych na tę okoliczność przez mieszkańców Zaleszan, tak podczas procesu „Burego” i „Rekina”
w 1949 r., jak i później (w toku czynności podjętych w latach 1996–1997
i 2002–2005), że do ludzi uciekających z domu Sacharczuka strzelano. W rzeczywistości ludzie ci bez przeszkód opuścili podpalony budynek. Potwierdził to
zresztą jeden z obecnych wówczas w domu Sacharczuka mieszkańców Zaleszan
– Piotr Leończuk. W 1996 r. zeznawał na ten temat następująco: „Ja uciekałem
przez drzwi od kuchni. Otworzyli je sami ludzie […]. Nie strzelano do nas
[…]. Jestem natomiast pewien, że z tych ludzi, co byli w chałupie, nikt nie
zginął”13. Z kolei Maria Gołub, zeznając na tę samą okoliczność, stwierdziła:
12

AIPN, 944/109, 110, 111, Akta sprawy Floriana Lewickiego i innych, Protokół przesłuchania Łukasza Demianiuka.
13
Tamże
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„Pamiętam, że strzelano, ale nie do nas, lecz w powietrze”14. Mając na uwadze
surowość i bezwzględność „Burego” wobec podkomendnych w egzekwowaniu
wydanych im rozkazów, nie mamy wątpliwości co do tego, że nieprzeszkadzanie ludziom w ucieczce z podpalonego domu Sacharczuka było zgodne
z wolą tego partyzanckiego dowódcy. Tym bardziej że ucieczka ludzi z tego
domu musiała zacząć się chwilę po wyjściu z niego „Burego”, a zatem prawie
na pewno nastąpiła na jego oczach. W naszej ocenie zamiarem „Burego” nie
było pozbawienie życia przypadkowych mieszkańców Zaleszan. Mieli zginąć
wyłącznie konkretni mężczyźni obciążeni aktywnością we wspieraniu władzy
komunistycznej, którzy zostali zastrzeleni jeszcze przed podpaleniem zabudowań wsi. Natomiast pozostali mieszkańcy Zaleszan mieli zostać ukarani,
z przyczyn wskazanych wcześniej, przez zniszczenie ich materialnego dorobku
w następstwie spalenia wsi.
Pamiętajmy przy tym, że „Bury” i część jego podkomendnych zostali wygnani
z ojcowizny na Kresach. Po latach walki z okupantem niemieckim, na własnej polskiej ziemi byli ścigani jak najgorsi przestępcy przez wojska sowieckie
i rodzimych zdrajców, wspieranych przez aktyw komunistyczny i konfidentów.
I gdy zetknęli się z otwarcie wrogą postawą zbiorowości mieszkańców Zaleszan,
„Bury” postanowił ukarać ich materialnie, paląc wieś.
Warto w tym kontekście przywołać fragment zeznań Eugenii Bazyluk,
mieszkanki Zaleszan, złożonych podczas procesu „Burego” w 1949 r.: „Spalona
wieś nasza została tylko z tych powodów, że byliśmy dobrze ustosunkowani do
Rządu Polskiego, jak również do Związku Radzieckiego, i wrogo ustosunkowani
do band leśnych, ponieważ u nas we wsi było już koło PPR i Samopomoc
Chłopska, i w ogóle była wsią postępową”15. Szkoda, że tego fragmentu zeznań
nie można przeczytać w informacji o umorzeniu śledztwa. Czyżby dlatego, że
nie pasuje on do tezy, że działania żołnierzy 3 Brygady NZW w Zaleszanach
zostały podjęte z powodu wyznania prawosławnego i narodowości białoruskiej
mieszkańców tej wsi?
Wszystkie te okoliczności nie zmieniają jednak tragicznego faktu, że zginęły
tam przypadkowe osoby, w tym dzieci. Jak do tego doszło? Otóż część mieszkańców, w tym dwie kobiety z kilkorgiem małych dzieci, nie posłuchała rozkazu
„Burego” i nie poszła do domu Sacharczuka, ale schowała się przed partyzantami
w zakamarkach własnych zabudowań. Mieszkańcy ci zapewne uznali, że będą tam
bezpieczniejsi. Zabudowania wsi, o czym już wspomniano, podpalili żołnierze
3 Brygady NZW. Osoby, które w nich się ukryły, udusiły się dymem, spłonęły lub
zmarły od rozległych poparzeń. „Bury” powinien przewidzieć, że w podpalanych
zabudowaniach Zaleszan mogli ukryć się ludzie, narażając się tym samym na
14

Protokół przesłuchania Marii Gołub (z d. Sakowskiej) przez prokuratora Prokuratury
Rejonowej w Hajnówce w 1996 r.
15
AIPN Bi, 212/2997, t. 1, Akta sprawy R. Rajsa i K. Chmielowskiego, Protokół przesłuchania Eugenii Bazyluk, 19 VII 1949 r.
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utratę życia lub zdrowia. Możemy się tylko domyślać, że nie wziął jednak tego
pod uwagę; zapewne był przeświadczony, że wszyscy wykonają jego polecenie
i zgromadzą się w domu Sacharczuka. Tak się jednak nie stało, co skutkowało
tragicznymi konsekwencjami. W wyniku działań żołnierzy „Burego” śmierć
w Zaleszanach poniosło piętnaście osób, w tym co najmniej dwie (ale nie więcej
niż pięć) zostały zastrzelone jako współpracownicy reżimu komunistycznego.
Prawdopodobnie strzelano także do mężczyzn chcących gasić płonące zabudowania. Dodajmy, że dwa dni później, w lesie pod Puchałami Starymi, partyzanci
zastrzelili jednego z mieszkańców wsi. Z pożaru ocalały jedynie dwa budynki.
Należy zaznaczyć, że z zeznań większości mieszkańców Zaleszan wynika, że
partyzanci „Burego” strzelali także do kobiet i dzieci uciekających z płonących
zabudowań, a swoje ofiary wrzucali do ognia. Nie dajemy wiary tym relacjom.
Uznajemy je za nieprawdziwe, dyktowane zapotrzebowaniem propagandy
komunistycznej w czasie procesu „Burego” i „Rekina”, a także głęboką niechęcią – czy wręcz nienawiścią – świadków do partyzantów 3 Brygady NZW,
utrzymującą się zarówno wówczas, jak i w latach późniejszych. Uczucia te są
zresztą zrozumiałe. Zeznający byli przecież krewnymi lub sąsiadami osób, które
straciły życie w Zaleszanach; sami także ponieśli straty materialne. Zwróćmy
jednak uwagę, że można było zweryfikować prawdziwość tych zeznań w wątkach dotyczących rzekomego strzelania do kobiet i dzieci w Zaleszanach.
Konieczne było jednak przeprowadzenie ekshumacji i zbadanie szczątków tych
ofiar, które przecież spoczywają w grobach rodzinnych, czego jednak w toku
śledztwa (sygn. akt S 28/02/Zi) nie zrobiono.
Po odejściu z Zaleszan partyzanci 3 Brygady NZW ruszyli dalej na wschód
i dotarli do Wólki Wygonowskiej. W tej wsi zastrzelili dwóch mężczyzn (Stefana
Babulewicza i Jana Zinkiewicza), spalili sześć domów i kilkanaście budynków
gospodarczych. Stawiamy hipotezę, że mężczyzn zastrzelonych w Wólce Wygonowskiej, podobnie jak gospodarzy, których dobytek spalono, „Bury” wyselekcjonował na podstawie informacji pozyskanych od trzech mieszkańców tejże
wioski, zabranych jako furmani i przewodnicy oddziału wieczorem 27 stycznia
1946 r.16 Przypomnijmy, że partyzanci podawali się wówczas za wojsko komunistyczne ścigające „bandę”. Dwóch z tych furmanów zwolniono następnego dnia
w Łozicach, przy wymianie podwód; trzeci zapewne podążał z oddziałem przez
kolejne dni i został zastrzelony pod Puchałami Starymi. Sformułowaną powyżej
hipotezę pośrednio potwierdza zeznanie złożone przez Aleksandra Gawryluka
w 1996 r., z którego wynika, że według niektórych mieszkańców Wólki Wygonowskiej zastrzeleni mężczyźni mieli sytuację konfliktową z żołnierzami WP
(zapewne jest to eufemistyczne określenie tak powszechnych wówczas napadów
dokonywanych na polskich żołnierzy przez mieszkańców prawosławnych wiosek).
16

Stefan Babulewicz należał przed wojną do działającej przeciwko państwu polskiemu Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi (zob. Polegli w walce o władzę ludową. Materiały i zestawienia statystyczne (Warszawa: Książka i Wiedza, 1970): s. 78).
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Śmierć furmanów
Po odejściu z Wólki Wygonowskiej 3 Brygada NZW przemieściła się do
sąsiedniej wsi Moskiewce, a następnie skierowała się na północny zachód do
osady Krasna Wieś. Tam „Bury” zażądał od miejscowego sołtysa podstawienia
czterdziestu furmanek w celu wymiany wozów i koni. Możliwe, że w chwilowym
zamieszaniu kilku czy nawet kilkunastu dotychczasowych wozaków uciekło.
Być może zwolnił ich sam „Bury”; w każdym razie nie strzelano za nimi ani
nie ścigano ich. Wkrótce potem żołnierzy 3 Brygady NZW zauważył samolot
patrolujący okolice w poszukiwaniu partyzantów. Wobec zlokalizowania przez
wroga przerwano wymianę podwód i oddział natychmiast opuścił wieś.
Na podstawie relacji miejscowych można przypuszczać, że na podwody zabrano
trzynastu mieszkańców Krasnej Wsi, z których pięciu lub sześciu wróciło do
swoich domów; pozostali zostali rozstrzelani 31 stycznia 1946 r. pod Puchałami
Starymi. Z napisu pamiątkowego na pomniku poświęconym zastrzelonym furmanom, stojącym na cmentarzu wojennym w Bielsku Podlaskim, wynika z kolei,
że pośród zastrzelonych pod Puchałami Starymi było dziewięciu mieszkańców
Krasnej Wsi. Przyjmując listę ofiar z pomnika za dokładną, należy uznać, że
liczba mężczyzn z Krasnej Wsi wziętych na podwody przez żołnierzy 3 Brygady
NZW była większa niż trzynaście – wynosiła czternaście lub piętnaście. Oddział
przemieścił się dalej na północny-zachód, minął od północy Boćki i dotarł na
tereny zamieszkiwane w większości przez ludność polską. Na „dniówkę” 30
stycznia 1946 r. partyzanci zatrzymali się w rejonie wsi Bodaki. Kolejny postój,
31 stycznia 1946 r., przypadł w Puchałach Starych. Tego dnia na rozkaz „Burego”
grupa partyzantów dowodzona przez „Modrzewia” (N.N.) rozstrzelała w pobliskim lesie 29 furmanów (są przesłanki, aby uznawać, że rozstrzelano wówczas
27 albo 30 osób17). Z kolei Jerzy Kułak podaje, że zastrzelono 28 wozaków18.
Przypomnijmy, że partyzanci „Burego” do powrotu na tereny zamieszkiwane
w większości przez ludność polską i pozostające pod kontrolą siatki NZW, co
nastąpiło 30 stycznia 1946 r., udawali oddział wojska komunistycznego ścigający
„bandę”. „Bury” i „Rekin” nosili pagony sowieckich oficerów, a funkcyjni wydawali
komendy w języku rosyjskim. Można oceniać, że furmani niemal do końca sądzili,
że mają do czynienia z komunistyczną grupą operacyjną – nawet po działaniach
represyjnych w Zaleszanach i Wólce Wygonowskiej. Wśród mieszkańców południowej części województwa białostockiego znane były fakty pacyfikowania przez
NKWD, UB, KBW i MO wiosek na tamtym terenie. W 1945 r. poszły z dymem:
Guty-Bujno, Żale, Króle, Brzeziny, Mieszuki, Tybory-Kamianka, Łempice, częściowo Dąbrowa-Moczydły i Kuczyn, komuniści palili też polskie gospodarstwa
w Patokach k. Brańska (dwukrotnie) i Kłyzówce pod Drohiczynem. Niektóre
pacyfikacje (np. w Gutach-Bujnie, Łempicach i Kuczynie) miały krwawy przebieg.
17
18

Informacja o ustaleniach końcowych śledztwa…
J. Kułak, Rozstrzelany oddział…, s. 240–241.
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Trzeba też wspomnieć, że mieliśmy okazję rozmawiać z uczestnikiem konspiracji poakowskiej, zamieszkałym na kolonii leżącej bardzo blisko miejsca
egzekucji furmanów. Podkreślmy, że – najdelikatniej mówiąc – nasz rozmówca
nie był zwolennikiem partyzantki spod znaku NZW (zapewne w konsekwencji
konfliktu zaistniałego w latach 1945–1946 w powiecie Bielsk Podlaski pomiędzy
„narodówką” i strukturami AKO-WiN). Nie miał zatem żadnych powodów, aby
wybielać żołnierzy NZW. Okazało się, że jego kolegą był urodzony i zamieszkały
w nieodległym Brańsku Józef Korzeniewski „Osa”, od końca 1945 r. dowódca
drużyny w 3 Brygadzie NZW (zginął w listopadzie 1946 r.). Kilka miesięcy po
rozstrzelaniu furmanów „Osa” na czele patrolu NZW zatrzymał się na postój
w gospodarstwie naszego rozmówcy. Zapytany wówczas przez niego o powód
rozstrzelania furmanów, „Osa” odpowiedział, że na rozkaz „Burego” furmani byli
podczas jazdy z oddziałem wciągani przez wyznaczonych do tego partyzantów
w rozmowy dotyczące ówczesnej sytuacji politycznej w Polsce, a także proszeni
o wskazanie osób, które mają kontakty z „reakcyjnym podziemiem” lub są nieprzychylnie ustosunkowane do „władzy ludowej”. „Osa” miał też powiedzieć, że
ci, którzy zostali zastrzeleni w lesie pod Puchałami Starymi, „wygadali sobie” swój
los. Z przywołanej powyżej relacji wynika, że furmani, którzy ujawnili się jako
zwolennicy sowieckiej „demokracji”, przyznali się do popierania komunistów
lub obciążyli jakieś osoby, wskazując je jako wrogów „władzy ludowej”, zostali
rozstrzelani. Pozostałych (nie mniej niż dziesięciu) puszczono wolno. W naszej
ocenie takie przyjęto kryteria podziału na rozstrzelanych i zwolnionych. Nie
były nimi, jak się dziś powszechnie uważa i co można przeczytać w informacji
o umorzeniu śledztwa, wiara prawosławna i narodowość białoruska.
Dodajmy, że zetknęliśmy się też z relacjami starych ludzi, mieszkańców
wioski nieodległej od Puchał Starych, opanowanej przez siatkę konspiracyjną
NZW, mówiącymi o tym, jak ich wieś wstawiła się za jednym prawosławnym
furmanem pochodzącym z Krasnej Wsi. Wysłana delegacja, zaświadczając,
że to porządny człowiek, poprosiła, by „Bury” go zwolnił. Ich prośba została
spełniona. Przykład furmanów z Krasnej Wsi pokazuje jak chybione jest przyjmowanie kryterium narodowego i wyznaniowego jako decydującego o śmierci
albo wypuszczeniu furmanów. Najprawdopodobniej wszyscy mężczyźni zabrani
z tej wsi na podwody 29 stycznia 1946 r. przez żołnierzy 3 Brygady NZW byli
narodowości białoruskiej i wyznania prawosławnego. Pod Puchałami Starymi
zastrzelono ośmiu lub dziewięciu mieszkańców Krasnej Wsi, pięciu lub sześciu
powróciło do swych domów.
Nie istnieją przekonujące dowody na to, że pośród co najmniej czterdziestu
furmanów, będących przy oddziale „Burego” w dniu 31 stycznia 1946 r., znajdowali się Polacy bądź osoby narodowości białoruskiej, ale wiary katolickiej.
Prawdopodobnie wszyscy byli Białorusinami i prawosławnymi.
Dla porządku odnotowujemy, że odmiennie twierdził w czasie procesu
„Burego” i „Rekina” jeden z ich podkomendnych – Antoni Cylwik „Szczygieł”,
zeznając m.in. że „część furmanów, którzy byli Polakami, została zwolniona,
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a rozstrzelano Białorusinów”. Na kryterium narodowościowe selekcji furmanów wskazywał w swych zeznaniach złożonych w 1949 r. żołnierz 3 Brygady
NZW – Józef Puławski „Gołąb”. Pamiętajmy jednak, że zarówno „Gołąb”, jak
i „Szczygieł” występowali w charakterze świadków oskarżenia i składali zeznania
zgodnie z zapotrzebowaniem propagandowym i procesowym, określonym przez
śledczych z UB. Dostosowując się do resortowych zaleceń, wspomniani partyzanci walczyli o życie i swój cel zresztą osiągnęli. Mimo że obaj byli funkcyjnymi
w 3 Brygadzie NZW i brali udział w wielu akcjach (w tym opisywanych działaniach z przełomu stycznia i lutego 1946 r.), otrzymali „tylko” wyroki więzienia,
podczas gdy ich podkomendnych najczęściej skazywano na karę śmierci. Dziwne,
że ta okoliczność umknęła większości autorów analizujących zeznania złożone
przez „Szczygła” i „Gołębia” w 1949 r. Dodajmy jeszcze, że „Bury” podczas
rozprawy w 1949 r. stwierdził krótko, że furmani zostali zastrzeleni za wrogie
„ustosunkowanie do nielegalnych organizacji [niepodległościowych]”.
Podsumowując ten wątek, uważamy, że to nie wyznanie prawosławne lub narodowość białoruska rozstrzygały o zwolnieniu albo rozstrzelaniu konkretnych osób,
lecz ich stosunek do państwa polskiego i reżimu komunistycznego oraz gotowość
do współpracy z oddziałem „komunistycznego wojska”, za które podawali się
partyzanci 3 Brygady NZW przy ustalaniu przeciwników „władzy ludowej”.
W białoruskiej narracji dotyczącej śmierci furmanów przewijają się zmyślone
opisy torturowania, a następnie mordowania trzonkami od siekier mężczyzn,
którzy stracili życie pod Puchałami Starymi. Co ciekawe, taką właśnie opinię
na temat okoliczności śmierci wozaków wydał biegły medyk sądowy w 1997 r.
(jeśli chodzi o otoczenie polityczne był to, jak w czasie śledztwa S 28/02/Zi
prowadzonego w latach 2002–2005, czas rządów SLD), po tym jak dokonano
ekshumacji szczątków furmanów. Otóż ten specjalista stwierdził, że „ofiary, za
wyjątkiem dwóch, w czaszkach których natrafiono na ślady działania pocisków
z broni palnej, mogły zostać pozbawione życia w wyniku urazów mechanicznych
w głowę narzędziami tępymi, twardymi i tępokrawędzistymi”19. Na potrzeby
śledztwa z lat 2002–2004 ten sam biegły został poproszony o wydanie opinii
uzupełniającej. Wówczas radykalnie zmienił swoją ekspertyzę i stwierdził, że
„zgromadzony materiał w sprawie pozbawienia życia kilkudziesięciu mężczyzn
– furmanów trudniących się zwózką drewna, nie dostarczył dowodów, że ofiary
były pozbawione życia w inny sposób niż przez rozstrzelanie”20. Dzięki temu
„Bury” i jego żołnierze przynajmniej nie zostali „siekiernikami”, choć w taki
właśnie sposób zostali przedstawieni w filmie Agnieszki Arnold Bohater, emitowanym swego czasu w telewizji publicznej.

19
20

Informacja o ustaleniach końcowych śledztwa…
Informacja o ustaleniach końcowych śledztwa…

Glaukopis nr 33 | 109

Próby rekonstrukcji ciąg dalszy
– Zanie, Szpaki, Końcowizna
1 lutego 1946 r. 3 Brygada NZW kwaterowała we wsi Łubice, na styku
powiatów bielskiego i wysokomazowieckiego. Podczas wieczornej odprawy
kadry dowódczej oddziału „Bury” wyznaczył trzem plutonom zadanie przeprowadzenia działań represyjnych w trzech wioskach – Zaniach, Szpakach
i Końcowiźnie. Do Zań poszedł pluton Jana Boguszewskiego „Bitnego” (zginął
16 lutego 1946 r. w walce z NKWD pod wsią Gajrowskie); do Szpaków miał
iść ze swymi podkomendnymi „Leszek” (N.N.); do Końcowizny zaś pluton
dowodzony przez Włodzimierza Jurasowa „Wiarusa”. „Bury” wraz ze swym
zastępcą „Rekinem” towarzyszył plutonowi „Leszka”. Nie ma jednak pewności,
czy plutony „Leszka” i „Wiarusa” działały oddzielnie. Jest możliwe, że najpierw
wspólnie spaliły Szpaki, a następnie, podczas marszu na północ, Końcowiznę.
W poszczególnych wioskach objętych akcją „pacyfikacyjną” sytuacja potoczyła
się inaczej.
W Szpakach, zamieszkiwanych wówczas przez blisko sto osób, w ogromnej
większości prawosławnych, była zorganizowana zbrojna „czerwona” grupa,
w której skład wchodzili m.in. mężczyźni należący w okresie okupacji niemieckiej do sowieckiej partyzantki. Jak zeznał jeden z mieszkańców, Stefan
Filipczuk: „Po przejściu frontu byli partyzanci normalnie pracowali na swoich
gospodarstwach, ale udawali się niejednokrotnie do lasu, gdzie mieli ziemiankę.
Broń też mieli. Ochraniali przez cały czas wieś. Wystawiali wartowników
spośród mieszkańców. Wartownicy broni nie mieli”21. Ostatnie zdanie tych
zeznań nie brzmi wiarygodnie. Miejscowi prawosławni bojówkarze czy też
mówiąc językiem współczesnym, „ochroniarze”, wśród których byli niedawni
„czerwoni” partyzanci, widzieli łunę od strony Zań (Szpaki leżą około 10 km
na wschód od Zań), dlatego też otworzyli ogień do zbliżających się żołnierzy
NZW. Potwierdza to w swych zeznaniach Raisa Pszczoła, podając, że mieszkańcy
wsi Szpaki „mieli broń i strzelali”22. W Szpakach zastrzelono sześciu mężczyzn
(jedna z ofiar zmarła później w wyniku odniesionych ran w szpitalu) oraz
spalono znaczną część wsi. Wśród zabitych znalazł się m.in. Paweł Filipczuk,
były czerwony partyzant, zaangażowany w działalność komunistyczną. Jego
córka, wspomniana Raisa Pszczoła, tak zeznawała w 1996 r.: „Po spaleniu wsi
nie chciano przyjąć [nas] na zakwaterowanie. Twierdzono, że wieś ucierpiała
na skutek działalności mojego ojca i takich jak on. Ludzie wiedzieli, że »chodził« on wraz z jakąś grupą w lesie…”23. Tych zeznań nie przeczytamy jednak
w informacji o umorzeniu śledztwa.
21
22
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Wiele wskazuje na to, że także pozostali mężczyźni zastrzeleni w Szpakach nie byli
przypadkowymi ofiarami. Naszym zdaniem, zginęli oni w następstwie przekazania
„Buremu” przez siatkę NZW, która na tym terenie była dobrze zorganizowana,
obciążających informacji na ich temat. Niewyjaśniona pozostaje sprawa gwałtu na
dwóch dziewczynach, do którego jakoby miało dojść w Szpakach (jedna z nich,
stawiająca opór, miała zostać postrzelona i w wyniku odniesionych ran zmarła
w szpitalu 6 lutego 1946 r.24). Trudno dziś stwierdzić, czy tak istotnie było. Pytani
po latach o tę sprawę dawni podkomendni „Burego” stanowczo zaprzeczali, by
zdarzenie takie miało miejsce. Jeżeli jednak rzeczywiście do tego doszło, zbrodnie
te (gwałt na jednej dziewczynie i zabójstwo innej, broniącej się przez gwałtem)
obciążają wyłącznie ich sprawców. Nawet najbardziej nieprzychylni „Buremu” autorzy nie powinni mieć wątpliwości, że gdyby dowiedział się on o tych zdarzeniach,
to osoby za nie odpowiedzialne zostałyby natychmiast rozstrzelane. W kwestiach
służby i dyscypliny „Bury” był bowiem bezkompromisowy i nie wahał się traktować
swych podkomendnych z najwyższą surowością.
W Szpakach spalono dwadzieścia dwa gospodarstwa, w tym siedemnaście
domów mieszkalnych. Partyzanci NZW pozostawili we wsi ulotkę (następnego
dnia znalazło ją przybyłe do wsi wojsko komunistyczne), która zawierała następujący tekst: „Za strzelanie do żołnierzy polskich i oddziałów partyzanckich!
Śmierć zdrajcom Ojczyzny!”, oraz wezwanie ludności białoruskiej do opuszczenia wsi w terminie czternastu dni25. Co ciekawe, w informacji o umorzeniu śledztwa można wprawdzie przeczytać o znalezieniu wspomnianej ulotki
w Szpakach, ale co do jej treści już wyłącznie tyle, że wzywano w niej ludność
białoruską do opuszczenia wsi. Okoliczność, że w ulotce jednoznaczne wskazano, iż pacyfikacja wsi stanowiła odwet za strzelanie do żołnierzy polskich
w 1939 r. i partyzantów została w informacji o umorzeniu śledztwa pominięta!
Dodajmy jeszcze, że według meldunku komendanta Obwodu WiN Bielsk
Podlaski, przybyła do wsi bezpieka znalazła w Szpakach „dużo broni i amunicji,
między innymi dwa CKM-y”26.
Kolejną spaloną przez żołnierzy 3 Brygady NZW wsią była Końcowizna.
Palił ją pluton Włodzimierza Jurasowa „Wiarusa”, prawosławnego żołnierza
AK, a potem NZW (jeśli istotnie pododdział ten był kilka godzin wcześniej
razem z „Burym”, „Rekinem” i „Leszkiem” w Szpakach, to zapewne także i oni
znaleźli się w Końcowiźnie). W tej wsi spalono trzy domy oraz kilkanaście
budynków gospodarczych. Wprawdzie i tutaj padały strzały, ofiar w ludziach
jednak nie było. Żołnierze 3 Brygady NZW, zgodnie z otrzymanym rozkazem,
strzelali w powietrze. Choć i w tej wsi doszło do wcześniejszych przypadków
24
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ostrzeliwania partyzantów; nie ustalono jednak ich sprawców i nikt z mieszkańców tej wsi nie znalazł się na liście osób przeznaczonych do likwidacji.
Wydaje się, że właśnie w Końcowiźnie, podobnie jak w Szpakach, działania
represyjne wykonano zgodnie z założeniami rozkazu Komendy Okręgu NZW
i poleceniami „Burego” (pomijamy tu, rzecz jasna, sprawę ewentualnego gwałtu
i zabójstwa dziewczyny broniącej się przed nim, do których to czynów miało
jakoby dojść w Szpakach, a które wymykają się z jakichkolwiek rozkazów).
Zupełnie inaczej wydarzenia potoczyły się w Zaniach, zamieszkiwanych wówczas
przez ponad sto osób, w tym przeszło 80 proc. prawosławnych. Także w tej wsi
niektórzy mężczyźni dysponowali bronią. Jak wspomina Janusz Bakuniak, który
jako młody chłopak przeżył pacyfikację tej wsi, „w Zaniach kilku miało broń”27.
Gdy pluton „Bitnego” wkroczył do Zań, został ostrzelany przez mieszkających tam
prawosławnych mężczyzn. Janusz Bakuniak przywołuje nawet nazwisko jednego
spośród zbrojnych ze swej wioski: „Tego wieczoru [leśni] przyjechali od strony
Świryd. Władek Antoniuk miał karabin – wyleciał z domu i zaczął strzelać. Karabin był jednostrzałowy [powtarzalny pięciostrzałowy]. Oni zatrzymali się. Stanęli.
Utworzyli dwa skrzydła i otoczyli wieś. Przestrzelili wieś rakietami. Podchodzili do
wioski coraz bliżej”28. Można sądzić, że także inni mężczyźni z Zań posiadający broń
– użyli jej. Wskazują na to słowa „Rekina”, który w toku swego procesu w 1949 r.
stwierdził, że miejscowi podjęli obronę, strzelając, i żołnierze 3 Brygady NZW
odpowiedzieli ogniem (ponieważ „Rekin” był w tym czasie przy plutonie „Leszka”,
należy przyjąć, że informację tę uzyskał od „Bitnego” dowodzącego żołnierzami
3 Brygady NZW w Zaniach).
Opór miejscowych nie mógł trwać długo. Uciekający uzbrojeni mieszkańcy wsi
wymieszali się z kryjącymi się po zakamarkach i rowach kobietami oraz dziećmi.
Ścigający ich partyzanci nie zawsze zastanawiali się, do kogo w ciemności strzelają (opisywane wydarzenia w Zaniach rozegrały się po zapadnięciu zmroku).
Sytuacja ta przyczyniła się do powiększenia strat wśród mieszkańców. Następnie
partyzanci zaczęli podpalać zabudowania wsi. W jednej z podpalonych stodół
wybuchła zmagazynowana amunicja, wyrzucając do góry dach. Z zeznań zarówno
mieszkańców wsi, jak i partyzantów wynika, że podkomendni „Bitnego” strzelali,
uniemożliwiając ludziom gaszenie pożaru. Niestety, były to nie tylko strzały w górę.
Zeznania części mieszkańców wsi wskazują, że niektórzy partyzanci utrudniali
mieszkańcom opuszczanie płonących budynków. Z relacji ocalałych wynika, że
partyzanci zastrzelili niektórych mieszkańców z rozmysłem. Nie wiemy, czy pośród
zastrzelonych znalazły się osoby wcześniej wytypowane do likwidacji. Raport
Komendy Okręgu WiN Białystok za luty 1946 r. zawiera informację o likwidacji
w Zaniach sześć osób. Nie można jednak wykluczyć, że nazwa wsi została podana
błędnie, gdyż w rzeczywistości w raporcie tym chodziło o Szpaki. Łączna liczba
27
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ofiar w Zaniach wyniosła – według różnych źródeł – od dwudziestu do trzydziestu
osób (najprawdopodobniej dwadzieścia cztery), w tym kilkoro dzieci.
Zastanawiając się nad krwawym przebiegiem sytuacji w Zaniach, rozważamy
dwie hipotezy. Pierwsza sprowadza się do tego, że „Bitny” w ciemnościach utracił
panowanie nad sytuacją i pozwolił, by jego ludzie strzelali do osób zupełnie przypadkowych. W tym wariancie działania w Zaniach, które powinny być wymierzone
w uzbrojonych bojówkarzy, wymknęły się spod kontroli dowództwa i przekroczyły
ramy rozkazu wydanego przez Komendę Okręgu NZW. Druga hipoteza jest
jeszcze mniej korzystna dla „Bitnego”. Mianowicie, pochodząc z powiatu bielskiego, działając na tym terenie jeszcze w czasie okupacji niemieckiej i mając, tak
jak i jego podkomendni, z których większość także wywodziła się z tego powiatu,
różne porachunki z miejscowymi prawosławnymi, mógł wykorzystać początkowy
zbrojny opór niezidentyfikowanej części mieszkańców wsi jako pretekst, aby działania represyjne po złamaniu tego oporu skierować przeciwko przypadkowym
osobom. Ponieważ „Burego” nie było w Zaniach przy plutonie „Bitnego”, nie ulega
wątpliwości, że nie miał on wpływu na rozwój wypadków. Wydaje się jednak, że
pomimo chaosu palono specjalnie wytypowane gospodarstwa. Łącznie spłonęło
trzynaście domów – na dwadzieścia jeden znajdujących się we wsi. Osiem ocalałych
gospodarstw należało zarówno do Polaków, jak i do Białorusinów (tłumaczenie,
że oszczędzono białoruskie gospodarstwa sąsiadujące z gospodarstwami polskimi
nie wydaje nam się w pełni przekonujące – tym bardziej że nie wiadomo, by ich
mieszkańców represjonowano w inny sposób). Trzy dni później komisja Powiatowej
Rady Narodowej z Bielska Podlaskiego znalazła w zgliszczach elementy uzbrojenia,
wyposażenia wojskowego i amunicję (m.in. automat PPSz, części do ręcznego
karabinu maszynowego, amunicję i zasobniki na naboje karabinowe).
Cokolwiek by rzec o opisanych wydarzeniach, śmierć kobiet i dzieci to
tragedia, która nie powinna była się wydarzyć.

Nieuprawnione mity
budowane w związku ze sprawą „Burego”
Należy odnieść się do kilku mitów czy też raczej antymitów zbudowanych
i podtrzymywanych przez badaczy oraz dziennikarzy kierujących się motywacją
ideologiczną i źle rozumianą poprawnością polityczną. Przedstawiają oni często
prawosławnych mieszkańców terenów między Bugiem i Narwią jako bierną masę,
gromadę poczciwców pozbawionych własnych poglądów, posłusznych każdej
władzy, przez wszystkich krzywdzonych. Tymczasem ludzie ci mieli poglądy,
przemawiały do nich pewne idee i tendencje polityczne. Byli nader podatni na
demagogię społeczną, uprawianą przez sowiecki system propagandowy. Kierowali się rusofilstwem i wrogością do państwa polskiego, czemu dawali wyraz
we wrześniu 1939 r., a także podczas okupacji niemieckiej i po zainstalowaniu
dyktatury komunistycznej w Polsce w 1944 r. Owi „poczciwcy” byli też zdolni do
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krzywdzenia innych – tj. ludzi niepodzielających ich poglądów czy też związanych
z polską państwowością – co w okrutny sposób pokazali w 1939 r. i w latach
późniejszych. Na marginesie można dodać, że chwilami odnosi się wrażenie, iż
„białoruskość” owych „poczciwców” była po prostu instrumentem, narzędziem
wykorzystywanym w sowieckiej grze politycznej wobec Polski.
Kolejny mit to bezbronność tak srogo doświadczonych przez „Burego” prawosławnych wiosek. Wspierające władze komunistyczne grupy zbrojne złożone
z mieszkańców białoruskich (prawosławnych) wiosek w powiecie Bielsk Podlaski
w latach 1944–1946 to temat, który czeka na opracowanie. Można je porównać do
późniejszej ORMO, którą zresztą prawosławni licznie zasilili. Wiadomo, że w 1945 r.
prawosławnym mieszkańcom wsi w powiecie bielskim broń wydawali bezpośrednio
funkcjonariusze NKWD. Oni też budowali sieć agenturalną, pracującą bezpośrednio
dla potrzeb sowieckich służb specjalnych – z pominięciem miejscowej „polskiej”
bezpieki (wspominał o tym ostatni p.o. prezes Obwodu WiN Bielsk Podlaski, który
w gronie owych agentów miał własnych informatorów). W skład organizowanych
przez sowieckich czekistów grup zbrojnych (oprócz dawnych czerwonych partyzantów) wchodzili „zwyczajni” mieszkańcy prawosławnych wiosek. Przypomnijmy, że
w tym czasie polskiemu chłopu za posiadanie broni groziła kara śmierci.
Kolejny obowiązujący mit to przedstawianie „Burego” i jego podkomendnych
z NZW jako nacjonalistów, jako polskich szowinistów. „Bury” równie bezwzględnie
jak z prawosławnymi Białorusinami potrafił postępować z osobami narodowości
polskiej i wyznania katolickiego, zaangażowanymi w instalowanie systemu komunistycznego (np. rozkazał rozstrzelać kilkunastu funkcjonariuszy UB i MO w kwietniu
1946 r. po walce pod wsią Brzozowo-Antonie). Ale przecież nie wysuniemy tezy,
że była to „czystka etniczna” dokonana na części ludności polskiej! Sądzimy, że
gdyby dokładnie opracować statystykę strat ludzkich spowodowanych działalnością
3 Brygady NZW, okazałoby się, że z rąk jej partyzantów poległo jednak więcej
Polaków niż Białorusinów lub że liczby te są porównywalne.
Ostatnio coraz częściej powraca i upowszechnia się teza, mówiąca o tym, że „Bury”
dokonał czystek etnicznych i dopuścił się ludobójstwa. Teza bardzo śmiała, zwłaszcza
w naszym państwie, którego oficjalnym przedstawicielom długo nie przechodziło przez
gardło określenie rzezi Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, w której
zginęło sto kilkadziesiąt tysięcy Polaków, jako ludobójstwa. Dla nazwania tej tragedii
ministrowie czy posłowie jeszcze niedawno używali wyrażenia „czystka etniczna o znamionach ludobójstwa”. W tym kontekście zadziwia, że inny funkcjonariusz naszego
państwa – prokurator IPN, który prowadził śledztwo w sprawie sygn. akt. S 28/02/
Zi – nie zawahał się, by ludobójstwem nazwać śmierć kilkudziesięciu osób, zabitych
przez partyzantów 3 Brygady NZW w dniach 29 stycznia 1946 – 2 lutego 1946 r.
W naszej ocenie tragiczne zdarzenia spowodowane przez „Burego” i jego żołnierzy nie odpowiadają definicji zbrodni ludobójstwa, określonej w Konwencji ONZ
z 9 grudnia 1948 r. jako: „czyn dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części
grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych jako takich”. Uważamy, że
„Bury” nie działał z zamiarem zniszczenia (ani w całości, ani w części) społeczności
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białoruskiej lub też społeczności prawosławnej zamieszkałej na terenie Polski w jej
obecnych granicach. Miał przecież możliwości, by puścić z dymem nie pięć, ale znacznie więcej wiosek białoruskich w powiecie Bielsk Podlaski. Tymczasem pięć spalonych
częściowo wsi, zastrzelenie łącznie kilkunastu mężczyzn oraz zabicie furmanów to
zdarzenia bez precedensu w jego działalności, podobnie jak w działalności całego
Białostockiego Okręgu NZW. Sądzimy, że nie wiara prawosławna i nie narodowość
białoruska były powodem, że osoby te zginęły z rąk partyzantów 3 Brygady NZW.
Według nas, zginęły one z przyczyn, które pokrótce przedstawiliśmy w niniejszym
tekście. Natomiast śmierć kobiet i dzieci, która bez wątpienia kładzie się cieniem na
działalności tak samego „Burego”, jak i jego podkomendnych, nie była przez tego
dowódcę zamierzona. Wina „Burego” polega w tym zakresie na stworzeniu sytuacji, nad którą nie był w stanie zapanować, i w wyniku której, niezależnie od jego
zamierzeń, zginęły osoby, które w żadnym wypadku nie powinny były ucierpieć.
„Bury” podkreślał wobec swych żołnierzy, że chce walczyć o wolność i sprawiedliwość,
a dopuścił do czynów niesprawiedliwych, do tragedii.
Wyrok śmierci wydany przez komunistów przed laty na Romualda Rajsa
„Burego” i jego zastępcę – Kazimierza Chmielowskiego „Rekina” został unieważniony w 1995 r. Warto przypomnieć istotę uzasadnienia wydanego wówczas
przez niezawisły sąd postanowienia stwierdzającego nieważność wyroku, bo
naszym zdaniem jest ona kluczem do właściwego zinterpretowania sprawy.
Otóż Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego uznał, że:
Wymienieni [Romuald Rajs i Kazimierz Chmielowski] jednak uważali, że
naczelnym zadaniem, które winni realizować w ramach udziału w NZW,
jest wyzwolenie kraju spod dominacji ówczesnego Związku Sowieckiego,
a także rozbicie aparatu państwowego ówczesnego Ludowego Państwa.
W ich przekonaniu więc dobra poświęcone przedstawiały mniejszą
wartość od dobra ratowanego, tj. niepodległości i niezależności kraju.
W tym miejscu należy też podnieść, że nie może być wątpliwości co do
zamiaru obydwu represjonowanych, wobec których wykonano wyrok
śmierci, a którzy podejmowali działania zmierzające do realizacji celów
nadrzędnych, jakim był dla nich niepodległy byt Państwa Polskiego.
Z kolei rozważając kwestię czynów, za które wyżej wymienionych skazano
na karę śmierci […], nie można zdaniem sądu stwierdzić, że działania
podejmowane przez Romualda Rajsa i Kazimierza Chmielowskiego
pomimo poświęcenia najwyższego dobra, jakim było życie ludzkie,
były rażąco niewspółmierne i pozostawały w rażącej dysproporcji do
skutków, które tymi działaniami zamierzano uzyskać, lub dóbr, które
chciano chronić29.
29

Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego, posiedzenie na sesji wyjazdowej w Olsztynie
w dniu 15 IX 1995 r., unieważnienie wyroku wydanego przez b. WSR w Warszawie w stosunku do R. Rajsa i K. Chmielowskiego.
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Powyższe uzasadnienie orzeczenia sądu dobrze koresponduje z fragmentem listu,
który „Rekin” napisał w celi białostockiego więzienia 23 lutego 1949 r. Jego adresatką była Halina Cistówna. List miał zostać przemycony z więzienia i doręczony
za pośrednictwem osoby, która rzekomo przychodziła na widzenia z współosadzonym w celi z „Rekinem”. Współwięzień „Rekina” był jednak informatorem UB
i list trafił nie do adresatki, lecz do funkcjonariuszy UB. „Rekin” napisał: „Wiesz,
że jeżeli nawet zginę – to zginę za to, w co święcie wierzyłem, i nie zasługuję na
miano »bandyty« – takich było nas tysiące, szliśmy w krwawym znoju żołnierskim,
znacząc nasz bojowy szlak cichymi mogiłami, koszlawymi krzyżami partyzanckimi,
nie walcząc o krzyże i dobra materialne, lecz ginąc z wiarą w nasz święty cel”30.
*

Captain Romuald Rajs “Bury” and the Belarusyns:
Facts and Myths
The Polish postwar anti-communist underground was a large social resistance
movement against the Soviet occupation imposed on Poland in 1945. One
of the heroes of the Polish underground was a commander of a partisan unit,
Captain Romuald Rajs (nom de guerre “Bury”), who was active in the vicinity
of the city of Białystok in the north-eastern region of postwar Poland. This
officer, who originally served in the anti-Nazi Home Army, fought the Germans with the same zeal with which he combated communist units and their
collaborators. The authors of the article have analyzed the actions of Captain
Rajs in the winter of 1946, which resulted in the burning of five Belarusyn-Orthodox villages. This operation has been criticized by some historians and
its commander has been accused of committing war crimes against civilians.
However, the evidence provided in this article demonstrates that the denizens
of the villages in question did in fact actively sympathize with the communist
forces, and many of them received weapons to help the regime in its fight
against the pro-independence underground. The overwhelming majority of
the victims (70 individuals in total) perished not because of their Belarusyn
ancestry or Orthodox faith - as post-communist historians have attempted to
claim - but because of their active support of the pro-Soviet regime in Poland.
Moreover, Captain Rajs “Bury’s” partisan unit included quite a few Orthodox
soldiers (and even officers) who participated actively in the operation, which
also seems to confirm that the objective was to crack down on active pro-communist elements in the area. It is important to add that Captain “Bury” was
captured by the communists in the late 1940s, after which he was sentenced
in a show trial and executed. However, in the 1990s (following the implosion
of communism), his sentence was rescinded and he himself rehabilitated.
30

J. Kułak, Rozstrzelany rozdział…, s. 4.

Piotr Olechowski

„USPRAWNIĆ PRACĘ
WYCHOWAWCZĄ…”

– OBRAZ POLSKOJĘZYCZNEGO SZKOLNICTWA W SOWIECKIM
LWOWIE NA ŁAMACH CZERWONEGO SZTANDARU
W LATACH 1948–1950
Jednym z podstawowych elementów polityki okupanta wobec ludności
zajmowanego terytorium są nasilone działania propagandowe. Środki służące nadaniu przekazowi odpowiedniej formy mogą być rozmaite, niemniej
w połowie XX w. do najpowszechniejszych należały radio i poszczególne tytuły
prasowe. Z całą pewnością pożądany efekt można było osiągnąć tylko wtedy,
gdy indoktrynację prowadzono w języku zrozumiałym dla ludności danego
obszaru.
Na Kresach Wschodnich II RP tuż po wkroczeniu Armii Czerwonej
17 września 1939 r. zaczęto stosować przywołane metody. Główną rolę miała
odgrywać w tym zakresie – wobec ludności polskiej – gazeta codzienna Słowo
Żołnierza, ukazująca się w Tarnopolu1. Po wydaniu sześciu numerów, dziennik
ten zmienił nazwę na Czerwony Sztandar, a niedługo potem siedzibę redakcji
przeniesiono do Lwowa. W tym mieście funkcjonowała ona aż do 27 czerwca
1941 r., kiedy to wkroczyły tam wojska niemieckie. Łącznie ukazało się 539
1

B. Gogol, Czerwony Sztandar. Rzecz o sowietyzacji ziem Małopolski Wschodniej (Gdańsk:
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000): s.17–18. Z powodu potrzeby dotarcia do
masowego odbiorcy władza sowiecka wydawała również inne tytuły w języku zrozumiałym dla
przedstawicieli danej narodowości. Dla ludności ukraińskojęzycznej od 1939 r. drukowano
dziennik Wil’na Ukrajina i inne gazety rejonowe, ukazujące się na prowincji. Dla Żydów
dopiero w czerwcu 1941 r. zaczęła się ukazywać gazeta Der Rojter Sztern (Czerwona Gwiazda).
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numerów gazety2. Nakład pisma w 1940 r. wynosił 30 tys. egzemplarzy, a cena
wahała się między 5 groszami (w 1939 r.) a 15 kopiejkami (w 1941 r.). Funkcję
redaktora naczelnego pełnił polski komunista Stanisław Gruszkiewicz3.
Dziennik ten miał przede wszystkim „szeroko wyświetlać zagadnienia
budownictwa gospodarczego i kulturalnego oraz polityki narodowościowej
ZSRR”4. W rzeczywistości gazeta służyła jako tuba propagandowa, oczerniająca
„pańską II RP”, podkreślając przy tym rzekomą powszechną równość i dobro,
które przyniósł ze sobą ZSRS. Ówcześni czytelnicy zwracali uwagę przede
wszystkim na fatalną polszczyznę, obfitującą w liczne rusycyzmy. Szczególnie
wiele błędów tego typu było w artykułach o charakterze ideologicznym, co
prowadzi do wniosku, że autorami tych tekstów były osoby nieznające dobrze
języka polskiego (prawdopodobnie sowieccy agitatorzy). Trzeba też przyznać, że
dość często na łamy gazety dopuszczano polskich poetów i pisarzy, oczywiście
tych o odpowiedniej orientacji politycznej.
Do najważniejszych obszarów oddziaływania prasowego należała walka
z polskim systemem oświatowym. Dotychczasowy model z II RP określano
jako „kuźnia reakcji i wstecznictwa, wychowująca co najwyżej dyletantów”5.
Krytykowano nie tylko programy i podręczniki, lecz także nauczanie religii
w szkole. Zapowiadano przy tym odejście od „oszukiwania naszych dzieci
religijnymi kłamstwami” na rzecz „wychowywania na zasadach teorii Marksa
– Engelsa – Lenina – Stalina”6.
Samo szkolnictwo na ziemiach inkorporowanych przez ZSRS (tzw. Zachodnia Ukraina i Zachodnia Białoruś) zostało zreformowane na wzór sowiecki
– m.in. wprowadzono 9. i 10. klasę, oraz obowiązkową naukę rosyjskiego
i ukraińskiego. Jak wspomina ówczesna mieszkanka Lwowa, Stanisława Kalenowa, w szkołach pozostało bardzo mało polskich nauczycieli, większość
pedagogów stanowili przyjezdni Rosjanie, przybyli, aby wychowywać młodzież po nowemu7. Zakazano uczęszczania do kościoła pod groźbą obniżenia
ocen, a w święta religijne organizowano tzw. subotniki, czyli czyny społeczne,
2

J. Chłosta, Polskie życie literackie we Lwowie w latach 1939–1941 w świetle oficjalnej prasy
polskojęzycznej (Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000): s. 53.
3
A. Cieślikowa, Prasa okupowanego Lwowa (Warszawa: Neriton, 1997): s. 34.
4
Cyt. za: M. Inglot, Polska kultura literacka Lwowa lat 1939–1941 (Wrocław: Towarzystwo
Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1995): s. 56.
5
L. Światek, „Sowiecki model »nowej kultury« na łamach lwowskiego »Czerwonego Sztandaru«
w latach 1939–1941. Kilka uwag dotyczących wybranej problematyki” [w:] Kraków–Lwów.
Książki, czasopisma, biblioteki, t. 7, (red.) H. Kosętka (Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP
Kraków, 2005): s. 329–350.
6
„Na zebraniu nauczycieli”, Czerwony Sztandar, nr 12 (6 X 1939): s. 4.
7
S. Kalenowa, „Wspomnienia” [w:] Kombatanci lwowscy. Wspomnienia członków Organizacji
Polskich Kombatantów II wojny światowej 1939–1945 i Osób Represjonowanych Miasta Lwowa
(Łódź: Wydawnictwo Test, 2014): s. 73–87.
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polegające np. na obowiązkowym sprzątaniu przez uczniów parku Stryjskiego8.
Na porządku dziennym były także cotygodniowe mityngi oraz obowiązkowe
wspólne wyjścia do teatru i kina na spektakle propagandowe. Oprócz tego,
w przeciwieństwie do klas w międzywojennej Polsce, klasy stały się koedukacyjne9. Zmieniono także program nauczania, wyrzucając z niego przedmioty
związane z polską historią i kulturą, a wprowadzając w ich miejsce treści sowieckie (np. naukę o konstytucji ZSRS).
Czerwony Sztandar był jedyną oficjalną polskojęzyczną gazetą na terenie
dawnej Galicji Wschodniej, dlatego też cieszył się dość dużą popularnością
wśród czytelników10. Z drugiej strony, niemal od samego początku jego wydawania, we Lwowie pojawiło się sporo czasopism podziemnych, mających w założeniu stanowić dlań swoistą przeciwwagę11. Nie powinno to jednak nikogo
dziwić, skoro w mieście wciąż zdecydowanie przeważali Polacy, a ponadto dość
szybko zaczęło działać podziemie antykomunistyczne.
Wkroczenie wojsk niemieckich na tereny dawnych Kresów II RP w czerwcu
1941 r. oznaczało ewakuację sowieckiego aparatu partyjnego, a co za tym
idzie, także redakcji Czerwonego Sztandaru. Gazeta powróciła do Lwowa wraz
z ponownym wejściem Armii Czerwonej na początku sierpnia 1944 r. Pierwszy
8

Tamże. Na temat sowietyzacji oświaty w obwodzie lwowskim zob. też: W. Bonusiak, Polityka
ludnościowa i ekonomiczna ZSRR na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939–1941
(„Zachodnia Ukraina” i „Zachodnia Białoruś”) (Rzeszów: Wydawnictwo Naukowe UR, 2006):
s. 30–306; M. Inglot, Polska kultura literacka..., s. 197–225; E. Czop, Obwód lwowski pod
okupacją ZSRR w latach 1939–1941. Galicja i jej dziedzictwo, t. 18 (Rzeszów: Wydawnictwo
Naukowe UR, 2004): s. 169–191; tejże, „Sowietyzacja oświaty we Lwowie” [w:] Lwiw – Misto
– Sispilstwo – Kultura, t. 3 (Lwów: Wisnik Uniwersytetu Lwowskiego, 1999): s. 592–599;
G. Hryciuk, Polacy we Lwowie 1939–1944. Życie codzienne (Warszawa: Książka i Wiedza,
2000): s.122–127.
9
E. Trela-Mazur, Sowietyzacja oświaty w Małopolsce Wschodniej pod radziecką okupacją 1939–
–1941 (Kielce: WSP, 1998): s. 232.
10
Jak pisał Kazimierz Żygulski w swoim pamiętniku: „czytam codziennie Czerwony Sztandar”.
Szerzej zob. K. Żygulski, Jestem z lwowskiego etapu [na:] http://lwow.home.pl/zygulski/zygulski2.
html (dostęp: 5 X 2015 ). Na temat Czerwonego Sztandaru w latach 1939–1941 zob. też:
G. Hryciuk, Polacy we Lwowie…, s. 102; tenże, „Polskojęzyczna prasa »gadzinowa« wydawana
we Lwowie pod okupacją radziecką 1939–1941”, Wrocławskie Studia Wschodnie, t. 4 (2000):
s. 167–181; E. Czop, Obwód lwowski…, s. 216–217; A. Zapalec, „Prasa we Lwowie w okresie
1939–1941 jako środek sowieckiej propagandy” [w:] Kraków–Lwów. Książki, czasopisma,
biblioteki XIX i XX w., t. 9, cz. 2, (red.) H. Kosętka, B. Góra, E. Wójcik (Kraków: Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009): s. 279–285; B. Bernacki, „Prasa sowiecka
na Zachodniej Ukrainie w latach 1939–1941”, Wschodni Rocznik Humanistyczny, 4 (2007):
s. 305–323.
11
J. Węgierski, Lwów pod okupacją sowiecką 1939–1941 (Warszawa: Editions Spotkania,
1991): s. 18. Na temat prasy konspiracyjnej w okupowanym Lwowie zob. też: J. Jarowiecki,
„Konspiracyjna działalność wydawniczo-prasowa we Lwowie w latach 1939–1945”
[w:] Lwów – miasto – społeczeństwo – kultura, t. 2 (Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP,
1998): s. 537–573.
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numer ukazał się 9 sierpnia 1944 r. Ponownie na czele zespołu redakcyjnego stanął Gruszkiewicz; zmianie nie uległa siedziba redakcji (ul. Sokoła 4).
Odtąd Czerwony Sztandar jako organ Lwowskiego Komitetu Obwodowego
i Miejskiego KP(b)U, Obwodowej i Miejskiej Rady Delegatów Pracujących,
ukazywał się jako dziennik do połowy 1950 r. Na stronie tytułowej każdego
numeru zamieszczano hasło: „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!”12.
Podobnie jak podczas „pierwszego wyzwolenia”, głównym zadaniem gazety
było propagowanie haseł ideologii komunistycznej i przekazywanie oficjalnego
stanowiska partii polskojęzycznym czytelnikom. Oprócz tego temat dyżurny
stanowiły plany rozwoju Lwowa jako nowego ośrodka miejskiego, przebudowanego według wzorców sowieckich. Zdarzały się także numery poświęcone
niemal w całości nadchodzącym wyborom bądź też kolejnym rocznicom rządów
Stalina w ZSRS. Objętość wynosiła zazwyczaj od czterech do ośmiu stron,
choć czasem ukazywały się większe objętościowo numery. Cenę egzemplarza
ustalono na poziomie 20 kopiejek, jednak nakład został znacznie zmniejszony
w porównaniu do lat 1939–1941 – w 1948 r. liczył zaledwie 5 tys. egzemplarzy, przy czym zdaniem sowieckich dygnitarzy, zapotrzebowanie czytelnicze
dotyczyło tylko 692 osób13.
Tak jak w pierwszym okresie wydawania czasopisma, również po 1944 r.
jednym z wątków podnoszonych na łamach Czerwonego Sztandaru była działalność kulturalno-oświatowa lwowskich Polaków. Nie odgrywała jednak ona
roli głównej. Mając na uwadze pierwsze lata powojenne (1945–1946), można
stwierdzić, że tematykę dotyczącą środowiska polskiego, pozostałego w mieście
po II wojnie światowej, traktowano w sposób niemalże marginalny14.
Kwestia szkolnictwa polskiego, będąca przedmiotem niniejszego artykułu,
zaczęła pojawiać się w sposób zauważalny nieco później. Jej obecność na łamach
Czerwonego Sztandaru można podzielić na dwa rodzaje. Przede wszystkim
publikowano sprawozdania z prowadzonej w murach szkolnych działalności
kulturalno-oświatowej. Takie artykuły pisali zazwyczaj nauczyciele, przygotowujący młodzież do danego wydarzenia, bądź też dyrektorzy placówek.
Biorąc pod uwagę postępującą stalinizację wszystkich dziedzin życia, nie mogą
dziwić sposób pisania i treść tych tekstów, nierzadko wychwalających system
komunistyczny.

12

Zob. stopka redakcyjna i zapis winiety Czerwonego Sztandaru z lat 1948–1950.
D. Markowski, „Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953. Studium zmian polityczno-gospodarczych” (Warszawa 2015): s. 556–557 (maszynopis niepublikowanej rozprawy
doktorskiej w posiadaniu autora). Praca przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Romualda
Turkowskiego w Instytucie Historii UW.
14
W pierwszym półroczu 1945 r. poświęcono jej zaledwie kilka krótkich informacji prasowych,
ograniczających się do sprawozdań z działalności Teatru Polskiego, a także przygotowań do
egzaminów maturalnych w szkołach.
13
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Do drugiej kategorii, występującej o wiele częściej, można zaliczyć teksty
wprost uderzające w konkretne osoby zatrudnione w polskojęzycznym szkolnictwie ówczesnego Lwowa. Najczęściej dotyczyły one poszczególnych nauczycieli, którzy w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej nie potrafili stosować
metod zalecanych przez miejskie/obwodowe kierownictwo oświaty „spod
znaku czerwonej gwiazdy”. Często zarzucano tym pedagogom stosowanie
rozwiązań rodem z „burżuazyjnej” Polski międzywojennej, a także brak umiejętności szerzenia ideologii komunistycznej wśród młodzieży szkolnej. Trzeba
jednak przyznać, że zdarzały się także (choć zdecydowanie rzadziej) publikacje
pochwalne. Wyróżniano w nich osoby, które w opinii autorów, doskonale
radziły sobie z powyższymi wytycznymi.
Niniejszy tekst ma za zadanie zestawienie powyższych kategorii w celu
uzyskania obrazu szkolnictwa polskiego we Lwowie ma łamach dziennika
Czerwony Sztandar w latach 1948–1950. Trzeba jednak od razu zaznaczyć,
że biorąc pod uwagę język i treść artykułów publikowanych w omawianym
tytule prasowym, nie będzie to z całą pewnością wizerunek wiernie oddający
ówczesny stan rzeczy. W związku z tym niniejszy artykuł należy traktować
raczej jako próbę odzwierciedlenia stosunku partii komunistycznej do środowiska polskiego we Lwowie w latach 1948–1950, a także metod uderzania
propagandowego na łamach prasy w przedstawicieli tej grupy, zatrudnionych
w szkolnictwie, choć nie tylko.
Nie ulega wątpliwości, że lwowskie szkoły z polskim językiem wykładowym
po zakończeniu II wojny światowej znalazły się w zupełnie nowym położeniu.
Polityka władzy sowieckiej zdecydowanie nie sprzyjała rozwijaniu powszechnej
oświaty w języku polskim. Jak zauważyła Elżbieta Trela-Mazur, po wakacjach
1944 r. powrócono do planów i programów nauczania z lat 1939–194115.
Jednocześnie postanowiono znacznie ograniczyć zasięg i dostępność szkolnictwa polskojęzycznego. Najlepiej świadczy o tym fakt, że jeszcze w kwietniu
1946 r. istniały we Lwowie dwadzieścia cztery szkoły kształcące po polsku
(uczęszczało do nich łącznie 6982 dzieci), podczas gdy w interesującym nas
okresie pozostały zaledwie trzy16. Chodzi tutaj o szkoły średnie dziesięcioletnie
nr 10, 24 i 30, choć w tym czasie utworzono również placówkę wieczorową
(w 1948 r. w budynku szkoły nr 30) oraz czteroklasową szkołę polską nr 56,
z dala od centrum miasta (w 1949 r. przy ul. Dekabrystów, dziś Żółkiewska).
Motywy tych działań zostały wyjaśnione na łamach Czerwonego Sztandaru.
Przede wszystkim uruchomiono „średnią szkołę wieczorną z polskim językiem
wykładowym dla młodzieży robotniczej”. Tłumaczono to umożliwieniem
zdobycia wykształcenia przez młodzież pracującą, bez konieczności porzucania
pracy. Placówka ta otrzymała nr 13 i w roku otwarcia mogła pochwalić się
15

E. Trela-Mazur, Sowietyzacja oświaty…, s. 255.
A. Kamińska, „Z życia polskiej młodzieży we Lwowie”, Czerwony Sztandar, nr 78 (17 IV
1946): s. 3.
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niezłym naborem – w ciągu pięciu dni podania o przyjęcie złożyło 135 chętnych17. Druga szkoła została otwarta rok później, ze względu na znaczny odsetek
Polaków mieszkających w tej części miasta. W krótkiej informacji prasowej
podkreślono, „iż Polakom, tak jak i innym narodom w Związku Radzieckim,
udziela się wszelkich możliwości kształcenia się w języku ojczystym”18. Niemniej, liczba Polaków we Lwowie znacznie się zmniejszyła i w drugiej połowie
1946 r. wynosiła 12 tys. (przy około 40 tys. w całym obwodzie lwowskim)19.
Trzeba też zauważyć, że zdecydowaną większość w tej grupie stanowili pracownicy fizyczni oraz chłopi – tylko nieliczni przedstawiciele przedwojennej
inteligencji zdecydowali się pozostać w mieście. Prowadziło to nieuchronnie
do postępującej marginalizacji Polaków, spotęgowanej dodatkowo szybkim
napływem nowej ludności20. Podawana liczba, choć konsekwentnie powtarzana przez niektórych autorów ukraińskich21, wydaje się ewidentnie zaniżona,
skoro w latach 50. XX w. nastąpiła „II repatriacja” , kiedy to Lwów opuściła
kolejna fala polskich mieszkańców22. Zdaniem Stepana Makarczuka, jeszcze
w 1959 r. liczba Polaków zamieszkujących obwód lwowski wynosiła 59 tys.,
z czego w miastach żyło 30,5 tys. osób23.
Biorąc pod uwagę obowiązujące w całym ZSRS jednolite programy nauczania, trafniejsze wydaje się używanie określenia „szkoły z polskim językiem
wykładowym” niż „szkoły polskie”. Nie może dziwić fakt wyraźnego ograniczania treści powiązanych z kulturą polską. W przypadku języka i literatury
polskiej program przewidywał niewiele tematów z klasyki polskiej. Dominowali pisarze lojalni wobec władzy sowieckiej, „nieskażeni” religijnością czy też
patriotyzmem narodowym. Jako ciekawostkę warto dodać, że jedną trzecią
treści nauczania stanowiła literatura ukraińska, wykładana po polsku24.
17

W. Horobeć, „Nowa szkoła wieczorna z polskim językiem wykładowym”, tamże, nr 174
(1 IX 1948): s. 3.
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Czerwony Sztandar, nr 225 (5 XI 1949): s. 3.
19
A. Fastnacht-Stupnicka, Zostali we Lwowie (Wrocław: Sator Media, 2010): s. 6.
20
A. Matyukhina, W sowieckim Lwowie. Życie codzienne miasta w latach 1944–1990 (Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000): s. 14–22, 150–151.
21
W. Gułaj, „Polaki Lwowa w 1944–1946 rokach: kiniec nacjonalnych iluzji” [w:] Lwiw –
Misto – Sispilstwo – Kultura, t. 3, s. 567–577; K. Kondratiuk, „Zminy etnosocjalnowo składu
nasielenia Lwowa (1944–2000)” [w:] Lwiw – Misto – Sispilstwo – Kultura…, t. 3, s. 608–616.
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K. Kondratiuk podaje, że w 1989 r. Lwów zamieszkiwało 10 tys. Polaków, co sugeruje,
że w latach 50. miasto opuściło zaledwie 2 tys. polskich mieszkańców. Tymczasem wszystko
wskazuje na to, że liczba ta była znacznie wyższa, gdyż wyjazd Polaków skutkował m.in.
likwidacją szkoły nr 30 z polskim językiem wykładowym i zamknięciem kościoła św. Marii
Magdaleny.
23
C. Makarczuk, „Zminy w etnosocjalnij strukturi nasielenia Lwowa w pierszij połowni XX
stolitia” [w:] Lwiw – Misto – Sispilstwo – Kultura…, t. 6, s. 445–455.
24
Jubileusz Szkoły: 1816–1996 (Średnia Szkoła nr 10 we Lwowie), (oprac. i red.) R. Czekajowski,
T. Kulikowicz-Dutkiewicz (Lwów: Platan, 1996): s. 46.
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Przechodząc do analizy zawartości artykułów drukowanych w Czerwonym
Sztandarze w interesującym nas okresie, musimy stwierdzić, że już w lutym
1948 r. obserwujemy bezpardonowy atak na grono pedagogiczne szkół nr 24
i 30. W jednym z artykułów po wyczerpującym wstępie na temat postanowień konstytucji stalinowskiej w zakresie szkolnictwa, autor podkreśla fakt,
że obywatele narodowości polskiej mieli wówczas „pełne prawo posyłać swe
dzieci do szkół z językiem polskim”25. Moim zdaniem, słowa te nie odzwierciedlały stanu faktycznego. Co prawda, w drugiej połowie 1946 r. spory odsetek
Polaków opuścił Lwów, jednak w następnych latach wciąż obserwowano chęć
pobierania nauki w języku polskim (tworzono nowe szkoły polskojęzyczne).
Tymczasem w sowieckim Lwowie po polsku łącznie uczyło się 1785 uczniów.
Wydaje się, że chętnych mimo wszystko było dużo więcej. Zmuszeni byli oni
jednak uczęszczać do szkół rosyjsko- bądź ukraińskojęzycznych.
W dalszym ciągu podkreślono zdecydowanie zbyt niski poziom ideowo-polityczny działalności naukowo-wychowawczej w polskich placówkach.
Szczególnie narzekano na nauki społeczne. Słowa krytyki skierowano przeciwko nauczycielowi historii ze szkoły nr 30, Paradowskiemu26. Oskarżono
go o wykładanie historii Rusi Kijowskiej „w duchu antymarksistowskiej teorii
norm leninizmu”27. Podkreślono także, że nie wykazywał on dostatecznej chęci
do wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu sowieckiego28. Podobnie
opisano nauczycielkę literatury polskiej, Rzepecką. Miała ona wykładać swój
przedmiot z „burżuazyjno-nacjonalistycznych stanowisk metodologicznych”.
Jako przykład podano omawianie Ziemi obiecanej Władysława Reymonta,
podczas którego nauczycielka ta nie wyjaśniła uczniom sprzeczności klasowych,
występujących w tym utworze, starała się zaś ukazać autora jako pisarza impresjonistę, przedstawiciela „»czystej« sztuki”29. Ponadto nie potrafiła powiązać
treści lektury z sytuacją chłopstwa za panowania szlachty polskiej, w kontekście
wyraźnej poprawy, jaką miała przynieść władza sowiecka.
Również inne gałęzie nauki znalazły się na indeksie. Nauki przyrodnicze,
które wykładała nauczycielka o nazwisku Drewnowska, miały popularyzować
wśród młodzieży pseudonaukowe teorie reakcyjne Malthusa, mówiące o braku

25

P. Jowa, „O szkołach z polskim językiem wykładowym”, Czerwony Sztandar, nr 33
(15 II 1948): s. 6.
26
W artykułach zamieszczanych na łamach Czerwonego Sztandaru niemal zawsze podawano
same nazwiska nauczycieli, bez imion czy choćby inicjałów.
27
P. Jowa, „O szkołach…”, s. 6.
28
Zdaniem autora, patriotyzm sowiecki był patriotyzmem nowego, wyższego typu.
Patriotyzmem zrodzonym przez rewolucję październikową. Nie miał on nic wspólnego
z rzekomo fałszywym patriotyzmem, który zaszczepiano w społeczeństwach demokratycznych.
Ten ostatni został określony jako „wstrętny szowinizm”.
29
P. Jowa, „O szkołach…”, s. 6.

Glaukopis nr 33 | 123

kultury w społeczeństwie jako jedynej przyczynie wojen na świecie30. Na koniec
autor artykułu atakował kolejną polonistkę, Kamińską, ze szkoły nr 24. W jego
opinii kazała ona na swoich lekcjach odmieniać uczniom archaiczne wyrazy
zamiast takich, które odzwierciedlały rzeczywistość sowiecką. Polecał np. słowa:
„kołchoz, pięciolatka, rewolucja, plan”.
W konkluzji autor (będący sekretarzem ds. propagandy Miejskiego Komitetu
KP(b)U) jako przyczynę zaobserwowanego stanu rzeczy wskazał brak należytej
kontroli ze strony Miejskiego Wydziału Oświaty Ludowej i władz partyjnych.
Apelował także o wyższe wymagania dla nauczycieli w celu usunięcia z pracy
naukowo-wychowawczej elementów „formalizmu, apolityczności, bezideowości
oraz wszelkich przejawów burżuazyjno-nacjonalistycznej interpretacji programów nauczania”. Artykuł kończy się stwierdzeniem, mówiącym o konieczności
przeprowadzenia gruntownych zmian w szkołach z polskim językiem nauczania,
aby polepszyło się komunistyczne wychowanie młodzieży szkolnej31.
Interesujące jest to, że tuż obok zamieszczono apel dyrektorów i nauczycieli
z trzech „polskich” szkół. Dotyczył on problemu braku podręczników do
nauczania poszczególnych przedmiotów (jak podawano na 25–30 osób w klasie
zaledwie dwie–trzy takowe posiadały). Na koniec zwrócono się do redakcji
gazety z prośbą o ingerencję w sprawie wydania podręczników w języku polskim.
List podpisali dyrektorzy szkół nr 10, 24 i 30 (Synycia, Węgier, Kadarowski),
kierownicy pedagogiczni (Porchawka, Zabłocka, Zalewska) oraz nauczyciele
(Płocka, Dołczyński, Trzciński)32.
W następnym numerze gazety, na pierwszej stronie, w artykule „Podnosić stale ideowo-polityczny poziom nauczycieli” omówiono niedociągnięcia
i złe praktyki w szkołach obwodu lwowskiego. Polskojęzyczna „dziesiątka”
została tam wymieniona w kontekście poważnych usterek, które występowały
w niej z powodu lekceważącego stosunku nauczycieli do opanowania teorii
marksizmu-leninizmu. Jako przykład podano nauczycielkę Srokównę, która
miała wyrażać się o rewolucji 1789 r. jako „narodowo-burżuazyjnej”, tylko
dlatego, że była ona skierowana przeciwko bogaczom i kapitalistom33.
Była to jednak jedynie zapowiedź tego, co znalazło się wewnątrz numeru.
Opublikowano w nim obszerny artykuł, w którym autor narzekał na pasywność
grona pedagogicznego w zakresie studiowania teorii marksistowsko-leninowskiej. W jego opinii, nie znali oni także życiorysów Lenina i Stalina, nie czytali
historii WKP(b) i innych dzieł o treści komunistycznej34.
30
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Właściwego przykładu nie dawało również kierownictwo placówki: dyrektor
– Bunelik i sekretarz organizacji komsomolskiej – Szwarc. Obaj nie potrafili odpowiedzieć na proste, w opinii autora, pytania, wskutek czego pierwszego przeniesiono na inne stanowisko, a drugiego zwolniono. Dalsze zarzuty
dotyczyły nieumiejętnego planowania materiału naukowego oraz nauczania.
Oprócz wspomnianej już rewolucji 1789 r. nie zaplanowano w ogóle zapoznania
uczniów z istotnymi datami: 5 grudnia – dniem konstytucji stalinowskiej i 17
września – rocznicą włączenia ziem Zachodniej Ukrainy do Ukraińskiej SRS.
Oprócz tego zwracano uwagę na powierzchowną pracę rady pedagogicznej,
która miała się dopuścić licznych błędów i uchybień, m.in. wyrazić zgodę na
przyjęcie do klasy dziesiątej ucznia, który w poprzednim roku uczęszczał do
klasy ósmej. Kolejnym niezadowalającym elementem była działalność szkolnej
organizacji komsomolskiej. Według autora, w ciągu dwóch lat wstąpiło do niej
zaledwie 29 uczniów. Ponadto była ona oderwana od życia szkolnego, a zdarzało się nawet, że komsomolcy otrzymywali oceny niedostateczne, zamiast
dawać przykład innym uczniom. W szkole tej nie znalazła również miejsca
organizacja pionierska; zrezygnowano także z gazetek ściennych (wychodziły
one nieregularnie, od święta do święta i były apolityczne, abstrakcyjne i oderwane od życia szkolnego). Na koniec autor wskazał jeszcze na niezadowalającą
frekwencję oraz słabe wyniki w nauce35.
Interesujący jest fakt stosunkowo najsłabszych ataków na szkołę nr 24 (zaledwie jeden przypadek, opisany dość krótko). Być może miało to związek z jej
uruchomieniem w 1944 r., a więc za panowania władzy sowieckiej, podczas
gdy dwie pozostałe funkcjonowały już wcześniej36. Niemniej w okresie późniejszym i tej placówce przyszło zmierzyć się z bezpardonowym atakiem na
łamach Czerwonego Sztandaru.
Wracając jednak do sytuacji w szkołach nr 10 i 30, jeszcze w tym samym
miesiącu zorganizowano naradę nauczycieli ze wszystkich placówek z polskim
językiem wykładowym. Udział w spotkaniu wzięli m.in. P. Jowa – sekretarz
Komitetu Miejskiego ds. agitacji i propagandy (autor jednego z krytycznych
artykułów), a także inni przedstawiciele organów władzy oświatowej we Lwowie
(zarówno centralnej, jak i lokalnej)37. Rozpoczęło się ono od wygłoszenia
referatu „O pewnych zagadnieniach pracy ideowo-wychowawczej w szkołach
z polskim językiem wykładowym”, wygłoszonym przez tow. Bereźniaka –
kierownika Miejskiego Wydziału Oświaty Ludowej. Oprócz pochwały wyrażonej pod „adresem przeważnej [sic!] większości nauczycieli szkół z polskim
35
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językiem wykładowym, jaka zrozumiała uchwałę partii o szkole i stara się ją
realizować”, nie zabrakło powtórnych słów krytyki wobec pedagogów wspomnianych wcześniej w artykułach na łamach Czerwonego Sztandaru. Ponownie wymieniono tutaj nazwiska: Kamińska, Paradowski i Rzepecka, dodając
do tego zacofanie ideowo-polityczne wśród części nauczycieli. Trzeba jednak
stwierdzić, że część winy za powyższy stan rzeczy wzięły na siebie miejski i rejonowe wydziały oświaty (z powodu braku kontroli). Jednocześnie zobowiązały
się one do szybkiej poprawy sytuacji. Dalszą część obrad poświęcono także
kwestiom związanym z nauczaniem literatury polskiej, która – jak miał się
wyrazić jeden z nauczycieli – była podstawowym czynnikiem komunistycznego
wychowania mas i likwidacji przeżytków kapitalizmu w świadomości ludzi.
Na koniec wystąpił sekretarz ds. propagandy Jowa. Kolejny raz przypomniał
on „wspaniałomyślność” władzy sowieckiej, która dawała swym obywatelom
możliwość nauki w języku polskim. Nie pozwolił jednak na „fałszowanie
faktów historycznych, antynaukowe ich traktowanie”. Apelował także o to, by
w każdym przedmiocie szkolnym podnosić moment wychowania, patriotyzmu,
dumy sowieckiej, która powinna się wyrażać w przyjaźni między narodami38.
Tuż pod omówionym tekstem znalazła się wzmianka informująca o przygotowywaniu nowych podręczników dla szkół z polskim językiem wykładowym.
Jak zaznaczono, dotąd pracowały one na przestarzałych programach języka
i literatury polskiej z 1940 r., które nie odpowiadały teraźniejszym wymaganiom szkoły sowieckiej39.
Wydawać by się mogło, że zebranie spowoduje przynajmniej czasowe zaprzestanie ataków na polskojęzyczne szkoły ze strony Czerwonego Sztandaru. Tak się
jednak nie stało. Już na początku marca 1948 r. na łamach gazety opublikowano
kolejny artykuł wymierzony w szkołę nr 30. Tym razem autorom chodziło
o brak należytego zaangażowania w prowadzenie organizacji komsomolskiej (jak
napisano, na 600 uczniów zaledwie 25 należało do Komsomołu). Winą za ten
stan rzeczy obarczono nauczycieli, którzy mieli pomijać na lekcjach elementy
polityczno-wychowawcze. Zdaniem autorów, działo się tak z powodu braku
pracy pedagogów nad samorozwojem („nie podwyższano swojego poziomu
ideowo-teoretycznego, nie czytano gazet, tkwiono za to w niewoli przesądów
i zabobonów”)40. Wytknięto także pomyłki kadrowe – jako przykład podano
nauczycielkę języka i literatury rosyjskiej, Zabłocką. Jej lekcje miały być prowadzone w sposób suchy, niepociągający uczniów. Wynikało to z faktu, że
ona sama miała nie znać rosyjskiego – rekomendowano zatem przesunięcie
jej do prowadzenia zajęć z języka polskiego lub innego przedmiotu. Na koniec
38
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poruszono jeszcze kwestię współpracy szkoły z rodzicami. Ubolewano, że dotąd
wygłoszono im zaledwie jeden wykład dotyczący roli organizacji komsomolskiej
w szkole. Zwrócono jednak także uwagę na sukcesy uczniowskie: pierwsze
miejsce w konkursie sanitarnym (odznaka Obwodowego Komitetu Czerwonego Krzyża), a także aktywność kółek artystycznych i drużyn pionierskich41.
Jak zaznaczono we wstępie, Czerwony Sztandar publikował również od
czasu do czasu teksty pochwalne. Jeden z nich ukazał się w numerze z 9 marca
1948 r. Dotyczył on pracy nauczycielki fizyki w szkole nr 24 – Pasławskiej.
Podczas lekcji miała ona naprawiać istotne błędy pojawiające się w ówczesnych
podręcznikach. Stwierdziła np., że pionierami w odkryciu światła elektrycznego
byli rosyjscy uczeni, Edison zaś jedynie udoskonalił ich wyrób42. Ponadto miała
przed uczniami zdemaskować „pseudonaukową teorię”, jakoby wynalazcą
radia był Marconi, podczas gdy jego praca miała stanowić plagiat rosyjskiego
uczonego Popowa. Największą pochwałę nauczycielka ta otrzymała jednak za
umiejętność łączenia problemów teoretycznych i praktycznego socjalistycznego budownictwa, „szeroko traktując genialny leninowski plan elektryfikacji,
realizację tego planu przez towarzysza Stalina”43.
Marzec 1948 r. na łamach Czerwonego Sztandaru przyniósł odpowiedź
ze szkoły nr 10 na lutowy artykuł wymierzony w tę placówkę. Jak zapewnił
dyrektor Synycia, powyższy tekst omówiono na zebraniu nauczycieli, dzięki
czemu „podjęto szereg uchwał, zmierzających do polepszenia całokształtu pracy
w szkole”44. Niemniej podczas kolejnego zebrania dyrektorów szkół z polskim
językiem wykładowym (w kwietniu 1948 r.) nie skrywano niedociągnięć „szczególnie w szkole nr 10, zwłaszcza w dziedzinie ideowo-politycznej”. Jednocześnie
jednak zauważono pewne ożywienie w tej pracy45.
W okresie wiosennym temat główny w Czerwonym Sztandarze stanowiły
przygotowania do egzaminów maturalnych. Opisywano je z odpowiednią
dozą propagandy, wychwalając przy tym rolę organizacji pionierskich i komsomolskich. Na początku pochwalono ich wkład we właściwe przygotowanie
młodzieży ze szkoły nr 24, gdzie zorganizowano specjalną akademię przed
egzaminami. Kolejny raz zwraca uwagę fakt, że autor tekstu wyjątkowo życzliwie odnosi się do pracy powyższej placówki, podczas gdy o dwóch pozostałych wypowiada się krytycznie. W przypadku szkoły nr 30, obok pochwał dla
komitetu rodzicielskiego, w tekście zamieszczono informację o słabej pracy
komsomolców. Autor ubolewał, że ostatnie zebranie odbyło się ponad miesiąc
temu, a treść gazetek ściennych nijak ma się do rzeczywistości. Analizując
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sytuację w szkole nr 10, autor chwali troje nauczycieli (Jaworską, Dąbkowską
i Kwiatkowskiego) za stosowanie odpowiednich metod w pracy z młodzieżą.
Krytycznie odnosi się do tutejszego komsomołu; szczególnie sekretarce tej
organizacji, o nazwisku Hamulec. W opinii autora, nie znalazła ona czasu,
aby spotkać się z uczniami, mającymi niezadowalające wyniki w nauce, za to
zupełnie niepotrzebnie zajęła się przygotowywaniem wycieczki komsomolców
za miasto. Ponadto ponosiła winę za brak aktualnej gazetki ściennej, gdyż – jak
się miała wyrazić – „nie było czerwonego ołówka do napisania nagłówków”46.
W kolejnych numerach majowych podawano informacje o przebiegu matury
we Lwowie i w obwodzie. Na pierwszej stronie dziennika ogłaszano, że wszyscy obywatele ZSRS byli szczęśliwi, bo mogli „myśleć i pisać, mówić głośno
i śmiało w językach ojczystych, co zapewnił im najlepszy przyjaciel młodzieży
radzieckiej, wielki Stalin”47.
Ponadto omówiono maturę w szkołach z polskim językiem nauczania.
Uczniowie mieli do wyboru trzy tematu wypracowania: „Humanitarne ideały
w twórczości Marii Konopnickiej; pierwiastek rewolucyjny w twórczości Wandy
Wasilewskiej oraz praca w ZSRR jest sprawą honoru, chwały i braterstwa”. Nie
należało się martwić o wyniki matur, gdyż uczniowie zostali zawczasu przygotowani w sposób odpowiedni („Nie straszne są egzaminy, gdy się porządnie
pracowało nad przedmiotem”)48.
Tydzień później Czerwony Sztandar prezentował już wyniki egzaminów maturalnych. Z dumą podkreślano, że na 63 abiturientów, zdających maturę w języku
polskim, aż 23 (nie była to zatem liczba przeważająca) wybrało „temat »dowolny«
– praca w ZSRR”. Jednakże wszystkie prace „tchnęły miłością młodzieńczą do
ustroju radzieckiego”, a sami uczniowie zaprezentowali w nich swoje plany na
przyszłość – „dążyć do zrealizowania celu, wytkniętego przez partię oraz jej
genialnych wodzów Lenina i Stalina”. Same wyniki także były wielce zadowalające – na 62 osoby 20 otrzymało ocenę celującą, 24 – dobrą, a pozostałe dostateczną49. Dalsze rezultaty czytelnicy Czerwonego Sztandaru poznali dopiero na
początku lipca. Opublikowany w formie sprawozdania tekst zastępcy kierownika
Lwowskiego Obwodowego Wydziału Oświaty Ludowej dotyczył wyników egzaminów w całym obwodzie lwowskim. Znalazło się jednak miejsce na pochwałę
dla nauczycielki literatury polskiej ze szkoły nr 30, M. Rzepeckiej (wcześniej
ostro krytykowanej na łamach gazety). Krótko mówiąc, „zrozumiała ona właściwe wskazówki, co do polepszenia jakości nauczania, przekształciła swą pracę
i zapewniła właściwe pod względem ideologicznym wykładanie materiału”50 .
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Chociaż okres wakacyjny kojarzy się raczej z wypoczynkiem i przerwą
w nauce, redakcja Czerwonego Sztandaru nie próżnowała. Powołano tzw. lotną
brygadę Czerwonego Sztandaru, która bez zapowiedzi kontrolowała sytuację
w placówkach oświatowych, głównie w zakresie ich przygotowania do nowego
roku szkolnego. Jeszcze w lipcu odwiedzono kilka szkół we Lwowie w celu oceny
prac remontowych. Warto podkreślić, że szkoły z polskim językiem wykładowym zaprezentowały się wyjątkowo dobrze na tle innych placówek we Lwowie.
Zwracano uwagę na nowe oświetlenie biblioteki i pozyskanie sali na gabinet
wojskowy (szkoła nr 24), polakierowanie sprzętów szkolnych i remont sali
gimnastycznej (szkoła nr 30). Natomiast trzecia z polskojęzycznych placówek
(szkoła nr 10) „pięknie odremontowana, lśniła już czystością i świeżością”51.
„Lotna brygada” kontrolowała wydawnictwa i drukarnie, które powinny
dostarczać podręczniki do szkół. W opublikowanym raporcie jako główną
przyczynę opóźnień, związanych z dowozem pomocy naukowych do placówek
oświatowych wskazywano brak transportu52.
Kwestia polskojęzycznego szkolnictwa we Lwowie powróciła na łamy
Czerwonego Sztandaru we wrześniu. Oprócz zamieszczenia propagandowych
fotografii z inauguracji roku szkolnego w szkole nr 30, poinformowano czytelników o uruchomieniu nowej wieczorowej placówki z polskim językiem
wykładowym53. Następnego dnia wydrukowano relację z wizyty w dziesiątej
klasie szkoły nr 10. Autor w pochlebnych słowach wyraził się o tamtejszej
młodzieży, chcącej wznowić działalność kółka studiowania biografii Lenina
i Stalina. Jego zdaniem, „zapoznanie się z życiem pierwszych budowniczych
naszego państwa i partii miało wybitnie pomóc im w nauce”54.
W drugiej połowie 1948 r. obserwujemy spadek zainteresowania ze strony
redakcji Czerwonego Sztandaru sytuacją ideowo-wychowawczą w szkołach
polskojęzycznych. W okresie od października do grudnia tegoż roku opublikowano zaledwie kilka artykułów na ich temat. W dodatku były to sprawozdania
z działalności Komsomołu w szkołach nr 24 i 30 (przygotowania do obchodów trzydziestolecia tej organizacji) oraz informacja o pracy nowej placówki
wieczorowej (szkole średniej nr 13 dla młodzieży robotniczej). W tym drugim
wypadku wydrukowano trzy fotografie najlepszych uczniów, a także zwrócono
uwagę na powszechny dostęp do edukacji dla wszystkich chętnych w ZSRS.
Jako przykład podano m.in. ucznia Romana Berezkę, który poza godzinami
nauki pracował jako dozorca. Podkreślono, że w innym kraju i czasie nie
mógłby on z powodzeniem łączyć tych dwóch ról, jedynie „mógłby wzgardzony
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i poniżony niewolnik kapitału marzyć o pracy i nauce przed pamiętnym trzydziestym dziewiątym”55.
Pod koniec 1948 r. poinformowano czytelników o przygotowaniu do
druku podręczników szkolnych w języku polskim. Planowo miały się ukazać
44 podręczniki do matematyki, historii, geografii i innych przedmiotów, z czego
siedem tytułów jeszcze w 1948 r. Zaznaczono także, że ogółem w całym ZSRS
ukazuje się 100 tys. podręczników dla polskich szkół56.
Ostatnim akcentem dotyczącym szkół polskojęzycznych w 1948 r. było krótkie
sprawozdanie z obchodów uroczystości w szkole nr 30, związanych ze 150. rocznicą urodzin Adama Mickiewicza (określonego jako wielki poeta-demokrata)57.
Tekst ten, opatrzony fotografią z inscenizacji Pana Tadeusza, ukazał się 24 grudnia,
a więc w Wigilię Bożego Narodzenia, obchodzonego przez katolików obrządku
łacińskiego (tzn. lwowskich Polaków, do których w założeniu był skierowany
Czerwony Sztandar). Nie trzeba dodawać, że jakakolwiek wzmianka o święcie
religijnym nie została opublikowana. Zgodnie z sowiecką propagandą, później
dość szczegółowo zostały natomiast opisane lwowskie obchody powitania Nowego
Roku. Pojawił się również wątek szkolnictwa, w tym także polskojęzycznego
(wymieniane są nazwiska najlepszych uczniów, jednak z wyraźną adnotacją, że
wszystkie szkoły pracowały jednakowo na „chwałę” ZSRS)58.
Początek 1949 r. na łamach Czerwonego Sztandaru nie przyniósł dużej liczby
tekstów powiązanych z polskojęzycznym szkolnictwem we Lwowie. Pierwszy
artykuł pochwalny ukazał się w lutym i dotyczył pracy biblioteki w szkole nr
10. Bardzo dobrze została w nim oceniona praca tamtejszej bibliotekarki J.
Burdowej59. Podkreślono, że jej aktywność przyczyniła się do powstania w tej
placówce licznych kółek zainteresowań, a także przyniosła wzrost czytelnictwa
wśród uczniów. Jednocześnie zganiono dyrekcję za niedogrzewanie pomieszczeń
biblioteki w sezonie grzewczym, co znacznie utrudniało, a nawet uniemożliwiało pracę z książką60.
Kolejne dwie wzmianki pojawiły się dopiero w kwietniu. Była to zapowiedź szkolnych akademii z okazji 150. rocznicy urodzin Puszkina, a także
apel kompozytora J. Jarosławenki do dyrekcji trzech polskojęzycznych szkół
o aktywniejszy udział młodzieży w próbach chórów61. Następny miesiąc – maj
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– oznaczał tradycyjnie już publikację tekstów o przygotowaniach młodzieży do
egzaminów maturalnych. Tym razem wydrukowano propagandowe fotografie
socrealistyczne, przedstawiające zadowolonych uczniów. Same teksty ograniczały się do krótkich sprawozdań z przebiegu matur. Warto jednak przytoczyć
tematy prac pisemnych z języka polskiego. Tym razem były to: „Obraz przekroju klasowego wsi polskiej w powieści W. Wasilewskiej Płomień na bagnie,
Wł. Orkan – malarz niedoli chłopskiej, »Walczyć pomyślnie o komunizm – to
iść za Stalinem« (Kalinin)”62. W odróżnieniu od roku 1948 nie poinformowano
czytelników o wynikach egzaminów (dotyczy to szkół nr 10 i 24). Nawiązano
jednak do odpowiedzi udzielanych przez uczniów. W większości wypadków były
one „pewne, wielu wiązało je ze współczesnymi wydarzeniami, z życiem narodu
Związku Radzieckiego i życiem proletariatu w krajach kapitalizmu”63. Krótka
relacja ze szkoły nr 30 również ograniczała się do ogólnego stwierdzenia, „iż
większość prac dostała ocenę »4« lub »5«”. Zgodnie z linią ideologiczną gazety
nie mogło jednak zabraknąć cytatu z treści jednej z prac uczniowskich. Dotyczyła
ona trzeciego z podanych wyżej tematów, a jej końcowe słowa brzmiały: „Na czele
pochodu do szczytów komunizmu kroczy wielki naród radziecki. […] Testament
naszego nauczyciela i genialnego wodza Lenina wprowadzono w życie”64.
Wakacje 1949 r. oznaczały przerwę w tematyce szkół polskojęzycznych na
łamach Czerwonego Sztandaru (jeśli nie liczyć krótkich wzmianek o urlopach
nauczycieli i sukcesie ucznia szkoły nr 24 w dziedzinie fizyki). Początek września
również ograniczył się do bardzo oszczędnej w słowach relacji z inauguracji
nowego roku szkolnego w szkole nr 30. Autor tekstu wyraźnie podkreślił, że
pod czujnym okiem pedagogów będzie się uczyło około 800 uczniów, „w duchu
umiłowania partii bolszewickiej, jedynego na świecie państwa socjalistycznego
i ukochanego wodza towarzysza Stalina”65.
Propaganda, znana doskonale z wcześniejszych numerów, powróciła na łamy
gazety w październiku 1949 r. Opublikowano wtedy obszerny materiał sprawozdawczy z posiedzenia rady pedagogicznej lwowskiej szkoły nr 30. Na spotkaniu
głos zabrali nie tylko nauczyciele, lecz także rodzice. Poruszano głównie kwestie
związane z wychowaniem oraz aktywnością społeczną młodzieży. Chwalono przy
tym wzrost znaczenia organizacji pionierskiej i komitetu uczniowskiego. Nie
obyło się jednak bez słów krytyki pod adresem konkretnych osób. Wymieniono
nazwiska nauczycieli (Paradowski, Janiszewska, Napadlewicz) oraz rodziców
(Pitkiewicz, Maksymowicz, Wacławski), którzy „nie pojmowali roli i znaczenia
organizacji komsomolskiej i pionierskiej w szkole”. W tym kontekście interesująco
przedstawia się opublikowane na koniec przemówienie dyrektora tej placówki
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A. Węgra. Jest w nim mowa o problemach wychowawczych z poszczególnymi
uczniami, brakuje natomiast ich nazwisk „tacy uczniowie jak uczeń Rz. z kl. 5b,
K. z kl. 2a, T. z kl. 2b, których zachowanie jest nieodpowiednie”66.
Jak widać można było na łamach prasy otwarcie uderzać we własnych nauczycieli i rodziców, ale co do wychowanków, to do publicznej wiadomości podawano tylko pierwsze litery nazwisk. W tym samym artykule, gdy wymienia
się najaktywniejszych komsomolców, podawane są pełne nazwiska.
Kilka dni później ukazał się artykuł, mający za zadanie porównać czasy przedwojenne z sytuacją w ZSRS. Dotyczył on ówczesnego kierownika naukowego
szkoły nr 10 – Włodzimierza Porchawki. Autor tekstu rozpoczął od opisu przebiegu szkolnego dnia codziennego jego syna Romka Porchawki, zestawiając to
z sytuacją, która spotkała ojca przed wojną. Po ukończeniu studiów nie mógł on
znaleźć pracy w wyuczonym zawodzie nauczyciela, gdyż „mało ich było potrzeba
w kraju, gdzie rząd nie bardzo troszczył się o oświatę”. Według autora, wszystko
zmieniło się jednak jesienią 1939 r., kiedy to „wreszcie przyszła cudowna, złota
jesień 1939 r., która przyniosła ze sobą radość wyzwolenia z niewoli i ucisku
społecznego”. Tekst kończy stwierdzenie, że kierownik nie może zapomnieć
o tamtych przeżyciach i powinien przekazać je swoim synom, aby ci potrafili
docenić warunki życia w państwie sowieckim67. Pod artykułem nie zamieszczono
informacji na temat autora (nawet inicjałów). Może to prowadzić do wniosku, że
tekst powstał na zlecenie Porchawki bądź też on sam był jego twórcą. W moim
przekonaniu prawdopodobnie było to podyktowane zamiarem wytworzenia sobie
przezeń odpowiedniego wizerunku w oczach społeczeństwa sowieckiego Lwowa.
W ostatnich dwóch miesiącach 1949 r. ponownie dał się zauważyć spadek
zainteresowania redakcji Czerwonego Sztandaru sprawami polskojęzycznego
szkolnictwa we Lwowie (jeśli nie liczyć krótkiej wzmianki o uruchomieniu
kolejnej, lecz tylko czteroklasowej szkoły tego typu, o czym już wspomniano).
Sytuacja zmieniła się na początku grudnia. Na łamach gazety poinformowano
przygotowaniach do uroczystości obchodów siedemdziesięciolecia urodzin
Józefa Stalina. Ich formy były bardzo zróżnicowane. Oprócz obowiązkowych
akademii, odczytów, wystaw itp. część młodzieży ze szkoły nr 30 zobowiązała
się, „by do dnia urodzin towarzysza Stalina cała młodzież szkolna, a zwłaszcza
komsomolcy poprawili swe stopnie w nauce i zachowanie”68.
Ten sam numer gazety zasygnalizował również konieczność usprawnienia pracy
wychowawczej w szkole nr 24. W obszernym tekście zwrócono uwagę na spore
braki w czytelnictwie wśród nauczycieli. Niektórzy z nich (Zalewska, Pukówna,
Trzciński, Paradowska i inni) mieli w ogóle nie czytać książek, argumentując to
brakiem czasu. W opinii autora, kłóciło się to z wzorcem pedagoga szkoły sowieckiej,
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który powinien nieustannie dokształcać się w znajomości teorii marksizmu-leninizmu i współczesnej literatury sowieckiej. Wspomniana zaś czwórka miała hołdować skostniałej zasadzie, że nauczyciel powinien interesować się wyłącznie swoim
przedmiotem. Kolejne zarzuty dotyczyły zaniedbań w przygotowaniu klasowych
gazetek ściennych. Miały one zawierać liczne błędy ortograficzne, stylistyczne
i „nawet takie, które świadczą o niskim uświadomieniu politycznym uczniów
i kontrolujących wychowawców”. Zwrócono także uwagę na niski poziom pracy
organizacji komsomolskiej i pionierskiej, wynikający z braku współpracy ze strony
nauczycieli. Trzeba jednak zauważyć, że skrytykowano nie tylko szkołę i jej pracowników, lecz także przedstawicieli rejonowego, miejskiego i obwodowego wydziału
oświaty. Jak z oburzeniem podał autor tekstu, w bieżącym roku szkolnym nie
przeprowadzono ani jednej kontroli pracy w szkole nr 2469. Propagandowy artykuł
kończy się stwierdzeniem o konieczności pomocy ze strony organów partyjnych
i komsomolskich, które powinny usprawnić działalność szkoły.
Chociaż w ZSRS w szkołach powszechnych nie nauczano religii, Czerwony
Sztandar nie omieszkał atakować również przedstawicieli duchowieństwa. Mieli
oni, zdaniem dziennikarzy, wywierać negatywny wpływ na młodzież. Obiektem
krytyki stał się ks. Hieronim Kwiatkowski, proboszcz parafii św. Antoniego we
Lwowie70. Duchownego przedstawiono „jako pełnego wrogości do wszystkiego,
co radzieckie, który jak nocny ptak drapieżny, bojący się światła dziennego,
prowadził krecią, nienawistną pracę”.
W kontekście pracy szkół z polskim językiem wykładowym ks. Kwiatkowskiego oskarżano o stworzenie własnego komitetu rodzicielskiego, prowadzenie
nauczania religii w czasie, kiedy młodzież powinna uczęszczać na inne formy
zajęć, a także nawoływanie do niewstępowania w szeregi Komsomołu i organizacji pionierskiej; „na przykład uczennice: Suchecka, Horoszko, Michalik
byłyby już dawno w komsomole, gdyby nie maczał tu rąk ksiądz Kwiatkowski”. Ponadto miał on dopuścić się ataku na polonistę ze szkoły 24 – Hausvatera, za to, iż ten wystawiał z młodzieżą sztuki sowieckie, a także nauczał
młodzież nie „w duchu polskości”. Autora tekstu najbardziej bolał jednak wpływ
ks. Kwiatkowskiego nie tyle na uczniów, ile na rodziców i nauczycieli. Jedna z matek
miała bowiem zmuszać swego syna, aby ten przeprosił duchownego, „który jest
jednym z najlepszych znajomych nauczyciela matematyki […], na pewno pomoże
otrzymać lepszą ocenę”. Z kolei nauczycielka o nazwisku Pokiziak miała propagować wśród uczniów przesądy i zabobony, zamiast głosić hasła postępu. Przejawiać
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się to miało w wygłoszeniu przez nią w klasie opowiadania o treści: „Piesek mój
oślepł, ofiarowałam 10 rubli św. Antoniemu i cóż, myślicie, wkrótce piesek odzyskał
wzrok”. Zdaniem autora artykułu, ksiądz miał podążać jedną drogą „z obszarnikami i kapitalistami, a nie z ludem pracującym […], któremu władza radziecka
przyniosła prawdziwą wolność i szczęście, nie w niebie, ale na ziemi”71.
Komentując powyższy jad propagandowy, wypada tylko dodać, że artykuł
odniósł zamierzony skutek. Już wkrótce bowiem ks. Hieronim Kwiatkowski
został deportowany do łagru w Krasnojarsku, skąd powrócił dopiero w 1955 r.72
Tematyka oświaty polskojęzycznej pojawiła się również w ostatnim w 1949 r.
wydaniu Czerwonego Sztandaru z 31 grudnia. W sprawozdaniu sporządzonym
przez kierownika Lwowskiego Miejskiego Wydziału Oświaty Ludowej, przedstawiono stanowisko zespołu nauczycieli miejskich w sprawie nieprawidłowości w poszczególnych placówkach. Grono to było oburzone postawą „takich
powiedzmy «nauczycieli» ze szkoły średniej nr 30 jak Napadiewicz, Rzepecka,
które usiłowały siać ziarna nieprzyjaźni do wszystkiego co radzieckie”. Oprócz
tego kolejny raz stwierdzono, że niektóre nauczycielki (Zabłocka, Pokiziak,
Janiszewska) nie wyzbyły się przeżytków ideologii epoki „feudalnej, nie wyzbyły
się przesądów i zabobonów”. W tych przypadkach na nic zdała się również
krytyka ze strony innych nauczycieli. W sprawozdaniu zauważono także ciągłą
popularność wśród młodzieży literatury polskiej. Jest to tym bardziej ciekawe,
ponieważ chodziło tutaj o szkołę nr 34, a więc placówkę z niepolskim językiem
nauczania. Oczywiście nie znalazło to uznania w oczach zespołu nauczycieli,
zdaniem których uczniowie czytali zbyt mało literatury sowieckiej (powszechnie
dostępnej w bibliotekach). Książki polskie zostały określone mianem „literatury
awanturniczej, wydawanej w starej Polsce, powieści stare, brukowe”73.
Ostatni rok ukazywania się Czerwonego Sztandaru (1950) w zakresie interesującej nas tematyki rozpoczął się od publikacji odpowiedzi na tekst z grudnia 1949 r. Dotyczył on złej pracy wychowawczej w szkole nr 24. Redakcja
gazety dumnie podkreśliła, że zgodnie z informacją uzyskaną od kierownika
Czerwonoarmiejskiego Wydziału Oświaty Ludowej, Kropiła, oraz dyrektora
tej placówki, Kadarowskiego, fakty podane w artykule się potwierdziły. Nie
mogło, rzecz jasna, zabraknąć informacji o przyjęciu specjalnej uchwały rady
pedagogicznej, zmierzającej do poprawy opisanego stanu rzeczy74.
W ostatni dzień stycznia ukazał się natomiast artykuł pochwalny, dotyczący pracy organizacji pionierskiej w szkole nr 30. Omawiał on sytuację
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w klasie IIIa, której wszyscy uczniowie byli pionierami. Głównym celem tekstu
było jednak wyróżnienie wzorowej postawy wychowawczyni tej klasy, Stefanii Chowaniec. Podkreślono, że mimo jej długoletniego stażu pracy, jeszcze
w szkolnictwie Austro-Węgier i Polski międzywojennej, potrafiła ona stać się
„prawdziwą radziecką nauczycielką”. Przytoczono również wypowiedź samej
zainteresowanej, w której stwierdziła ona, że wychowując młodzież sowiecką,
wychowuje także samą siebie. Dlatego też nie mogła pozostawać w tyle za epoką.
Jej aktywna postawa przejawiała się w pilnym studiowaniu historii WKP(b)
i literatury sowieckiej, stałych wizytach w kinie i teatrze oraz podnoszeniu
znajomości języka rosyjskiego. Artykuł kończy się stwierdzeniem, że wiele
innych nauczycielek, często młodszych wiekiem, wciąż pozostawało w tyle za
wspomnianą Stefanią Chowaniec. Dlatego też apelowano do nich o wzięcie
z niej przykładu i stosowanie „zasad jedynej słusznej pedagogiki radzieckiej”75.
Kolejny artykuł, promieniujący wręcz sowiecką propagandą, ukazał się na
początku lutego. Była w nim mowa o filmach historycznych (Bitwa stalingradzka
oraz Upadek Berlina), ukazujących walkę Armii Czerwonej z Niemcami. Autorka
artykułu (nauczycielka szkoły nr 24 – St. Ilewicz) usiłowała wytłumaczyć przesunięcie granic państwa polskiego po II wojnie światowej. „Stalin powiedział,
że granica Polski na zachodzie ma być tam, gdzie prawnie się ona należy. To,
o co walczyli Polacy przez wieki, zostało uwieńczone nieśmiertelnym słowem
i czynem towarzysza Stalina”76. Nie trzeba dodawać, że zupełnie przemilczana
została zmiana granic na wschodzie. Choć, z drugiej strony, próby wytłumaczenia
zagrabienia Lwowa i Kresów Wschodnich, motywowane rzekomą wolą „ludu
pracującego”, byłyby nie do przyjęcia dla polskich mieszkańców miasta.
W marcu łamy Czerwonego Sztandaru zaczęły zapełniać głosy młodzieży
ze szkół polskojęzycznych. Miało to związek z wyborami do Rady Najwyższej
ZSRS, w których spora część uczniów mogła po raz pierwszy głosować. Pierwszą
publikacją tego typu był obszerny materiał z wizyty uczniów szkoły nr 30 w pobliskim kołchozie w Kutkorzu. Spotkanie to, oprócz obowiązkowych odczytów
i programu artystycznego, miało na celu uświadomienie młodzieży roli partii
komunistycznej w organizacji pracy rolniczej. Jak wyraźnie zaznaczono, wcześniej ziemia należała do hrabiego Wodzickiego, a „chłopi ciężko harowali […],
dopóki władza radziecka nie wskazała im jedynie słusznej drogi życia”. Wizyta
przyniosła także wymierne korzyści pracownikom kołchozu. Młodzież szkolna
przekazała im bowiem pięć własnoręcznie wykonanych odbiorników radiowych.
Wkrótce po instalacji popłynęły z nich fale Radia Moskwa77.
Następny tekst dotyczył pogadanki przedwyborczej, przeprowadzonej
w szkole nr 10 przez docenta Politechniki Lwowskiej T. Szuberta. Nie wchodząc
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w szczegóły tego przemówienia, warto zwrócić uwagę na słowa: „Wy, młodzież
radziecka narodowości polskiej”. W tych czasach w ZSRS akcentowano jeszcze
podział obywateli sowieckich na różne narodowości. W przypadku Lwowa
wydaje się to jednak naturalne, bo do połowy lat 50. Polacy wciąż stanowili
znaczący odsetek mieszkańców miasta. W omawianym artykule przytoczono
również krótkie wypowiedzi trojga uczniów szkoły nr 10. Byli oni wielce zadowoleni z faktu, że przez udział w głosowaniu stali się pełnoprawnymi obywatelami ZSRS. Zdawali sobie także sprawę z tego, jakiego rodzaju „demokracja”
panowała w krajach demokratycznych. Dlatego też, oddali swoje głosy na listę
bloku komunistów i bezpartyjnych, którzy mieli rzekomo zapewnić swobodę
demokratyczną, opartą na zasadach konstytucji stalinowskiej78.
Interesująca jest także informacja Czerwonego Sztandaru z 17 marca 1950 r.
Wynika z niej, że na lwowskim Uniwersytecie im. Iwana Franki wciąż można
było studiować filologię polską. Sam tekst poświęcono praktykom studenckim, które przyszli poloniści odbyli w szkole nr 10. Warto dodać, że grupa
studentów liczyła zaledwie osiem osób. Oprócz wyrażenia obowiązkowych
podziękowań dla dyrekcji i grona pedagogicznego, opisano także wiele zadań,
które praktykanci wykonali na rzecz szkoły poza obowiązkowym programem
(zwłaszcza w zakresie pracy z organizacją pionierską)79.
Podobnie jak w latach ubiegłych kwiecień w Czerwonym Sztandarze obfitował w informacje o przygotowaniach młodzieży do egzaminów maturalnych. W pierwszej informacji na ten temat anonimowy autor zauważa znaczną
poprawę w szkole nr 24 w porównaniu do poprzedniego roku. Pochwały kieruje
pod adresem nauczycieli, którzy organizowali dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury. Docenia również pracę szkolnych kółek przedmiotowych,
choć z zastrzeżeniem, że jedno z nich (przyrodnicze) w związku z nastaniem
wiosny, mogłoby pracować wydajniej80.
Nieco inaczej gazeta odniosła się do sytuacji w dwóch pozostałych szkołach
polskojęzycznych. Wobec „dziesiątki” wyrażono zadowolenie, wynikające z podnoszącego się poziomu nauczania i frekwencji na zajęciach. Tuż obok jednak podano
do publicznej wiadomości nazwiska uczniów, którzy „nie chcą się uczyć […],
wywierając tym zgubny wpływ na resztę zespołu”81 . Natychmiastową zmianę
tego stanu rzeczy zalecono organizacji komsomolskiej. Wypada zauważyć, że i ten
artykuł nie został podpisany nawet inicjałami autora. Być może dlatego pozwolono
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sobie na publikację pełnych nazwisk uczniów mających problemy w nauce. Wcześniej, jak już sygnalizowałem, publikowano jedynie pierwsze litery nazwisk takich
wychowanków (chociaż wówczas czytelnicy znali personalia autora tekstu).
W tym samym numerze Czerwonego Sztandaru umieszczono kolejny tekst
odredakcyjny, wymierzony w szkołę nr 30. Autor ubolewał nad stanem wyposażenia tamtejszego pokoju nauczycielskiego. Znajdującą się tam tablicę informacyjną
„Masowa praca w szkole” przygotowano w sposób niewłaściwy. Brakowało na niej
programu pogadanek z okazji marcowych wyborów czy lutowego Dnia Armii
Radzieckiej. Tekst zakończono krótkim stwierdzeniem, że praca masowa odbywała się w tej placówce bez planu, którego wagi najwidoczniej nie doceniano82.
Nieco później opisano przygotowania poszczególnych szkół do obchodów
Święta Pracy 1 maja. Ponieważ była to jedna z najważniejszych dat w ZSRS,
stosunek autora do aktywności placówek musiał być przychylny. Dlatego też
pochwalono grona pedagogiczne, komitety rodzicielskie i uczniów wszystkich
trzech szkół polskojęzycznych, „dbających o honor szkoły radzieckiej”83. W maju
jednak tylko szkoła nr 24, za sprawą artykułu polonisty Piotra Hausvatera,
poinformowała czytelników Czerwonego Sztandaru o przebiegu uroczystości
pierwszomajowych84. Fakt, że pedagog ten kilkukrotnie publikował na łamach
tej gazety, mógł być kolejnym argumentem podtrzymującym tezę, iż właśnie
ta placówka była atakowana przez Czerwony Sztandar stosunkowo najrzadziej.
Inne szkoły także zabiegały o przychylność redakcji. Świadczy o tym publikacja krótkiego tekstu w numerze z 10 maja 1950 r. Dziennikarze przekonują
w nim, że po kwietniowej publikacji, dotyczącej nienajlepszej pracy wychowawczej w szkole nr 10, tamtejsze kierownictwo uznało zarzuty za słuszne.
Ponadto wspomniano, że już wówczas dało się zauważyć pewną poprawę
w aktywności niektórych uczniów85.
Niespełna tydzień później opublikowano krótką relację ze szkoły nr 30. Podkreślono
w niej fakt wydzielenia specjalnej sali służącej do spokojnych przygotowań do egzaminów. Poza zaangażowaniem nauczycieli zwrócono uwagę na wzajemną pomoc, okazywaną sobie przez uczniów, którzy traktowali to jako „święty obowiązek pionierski”86.
Ostatnią wzmianką Czerwonego Sztandaru, dotyczącą polskojęzycznego
szkolnictwa w 1950 r., na którą udało mi się natrafić, była krytyka wszystkich
trzech szkół za zbyt dużą liczbę uczniów niedopuszczonych do egzaminów
promocyjnych. Łącznie sprawa dotyczyła 72 osób (szkoła nr 10 – 28, szkoła
nr 24 – 30, szkoła nr 30 – 14). Winą za taki stan rzeczy obciążono kierownictwo
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„Parę słów o formalizmie”, tamże.
M. Riger, „Godnie witają święto wiosny i młodości”, Czerwony Sztandar, nr 86
(30 IV 1950): s. 4.
84
P. Hausvater, „Uroczystości pierwszomajowe w 24 Szkole Średniej”, tamże, nr 88
(4 V 1950): s. 4.
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„Śladami naszych artykułów. „W szkole przed egzaminami”, tamże, nr 93 (10 V 1950): s. 3.
86
„Przed egzaminami”, tamże, nr 96 (18 V 1950): s. 1.
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i grona pedagogiczne. Wskazywano też dalsze niedociągnięcia w pracy Komsomołu. Zwrócono jednak uwagę na dobre wyposażenie szkół, co spotęgowało
zdziwienie słabymi wynikami w nauce. Omawiany tekst zawierał również
ważną informację, dotyczącą liczebności poszczególnych szkół. W 1950 r.
we Lwowie naukę w języku polskim pobierało łącznie 1740 uczniów. Szkoła
nr 10 miała ich 486, nr 24 – 582, a nr 30 – 67287.
Z analizy treści numerów Czerwonego Sztandaru w zakresie polskojęzycznego
szkolnictwa w sowieckim Lwowie można wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze,
placówki te poddawano stałej kontroli i wpływom propagandowym ze strony
organów władzy różnego szczebla. Głównym miejscem, służącym do publikacji
tekstów propagandowych był właśnie Czerwony Sztandar. W omawianym okresie
przeważały głosy krytyczne, domagające się zdecydowanych zmian w poszczególnych placówkach. Nie brakowało jednakże artykułów pochwalnych. W wielu
przypadkach odnosi się wrażenie, że powstawały one na specjalne zamówienie
lub życzenie zainteresowanych osób. Zresztą artykuły krytyczne również były
prawdopodobnie pisane na zlecenie. Zamierzano w ten sposób uderzyć w niewygodną dla władzy jednostkę, najczęściej ośmieszając ją w oczach czytelników. Nie
chciano jednocześnie, aby było wiadomo, kto konkretnie stoi za tymi publikacjami. Dlatego też w kilku przypadkach brak informacji o personaliach autorów.
Jak zaznaczono na początku niniejszego tekstu, zdarzały się także publikacje
nauczycieli – pracowników omawianych szkół polskojęzycznych. Były one zazwyczaj neutralne w treści (najczęściej sprawozdania), choć i one wychwalały ZSRS
i ustrój komunistyczny. Odnoszę jednak wrażenie, że złożenie ich do druku było
często spowodowane pragnieniem tych osób, by Czerwony Sztandar odstąpił od
ataków personalnych (w domyśle: szkoła wprowadza w życie sowiecki program
ideowo-wychowawczy, nie ma zatem powodu, by ją krytykować). Temu samemu
służyły też pewnie krótkie odpowiedzi szkół na publikacje, obiecujące poprawę
ujawnionego stanu rzeczy. Wyraźnie satysfakcjonowało to członków redakcji.
Miało to bowiem za zadanie przekonać czytelnika o rzetelnej pracy zespołu gazety,
który wykrył rzeczywiste niedociągnięcia w działalności placówek oświatowych.
Jaki zatem całościowy wizerunek szkolnictwa polskojęzycznego w sowieckim
Lwowie w latach 1948–1950 tylko na podstawie Czerwonego Sztandaru można
zaprezentować? Otóż widzimy trzy placówki oświatowe (jeśli nie liczyć krótkich
wzmianek o utworzeniu dwóch kolejnych), które w różnym stopniu wstąpiły
na „właściwą” drogę ideowo-polityczną i wychowawczo-dydaktyczną. Wciąż
jednak wykazywały one duże braki i niedociągnięcia w przekazywaniu swym
uczniom założeń komunistycznych programów nauczania. Za to też były odpowiednio ganione na łamach gazety. Głosy krytyczne zdecydowanie przeważały
tam nad pochwałami lub wypowiedziami neutralnymi. Nie powinno to jednak
nikogo dziwić. Oczywisty jest bowiem fakt, że zdecydowaną większość kadry
87

S. Makiwka, „Przeprowadzić egzaminy promocyjne i końcowe na wysokim poziomie
ideowo-politycznym i naukowym”, tamże, nr 99 (20 V 1950): s. 2.
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pedagogicznej placówek oświatowych z polskim językiem nauczania stanowiła
w omawianym okresie przedwojenna inteligencja. Z pewnością nauczyciele
ci starali się podtrzymać dawne zasady i poziom nauczania mimo wdrażania
w życie zupełnie odmiennego systemu. Działania tego typu nie były na rękę
władzy sowieckiej. Stąd też określano tych pedagogów jako „obszarników”,
„reakcjonistów”, „ciemiężycieli mas pracujących” itp. Na pewno znajdowało to
poklask wśród części mieszkańców ówczesnego Lwowa, zwłaszcza narodowości
niepolskiej. Jeśli chodzi o pozostałych w mieście Polaków, do których w założeniu miał być skierowany Czerwony Sztandar, wątpliwe, aby należeli do grona
stałych czytelników. Dziennik nie mógł bowiem znaleźć poparcia wśród tej grupy
narodowościowej. Z pewnością z tego powodu gazeta przestała się ukazywać.
Dlatego też przedstawiony obraz szkół średnich z polskim językiem wykładowym
jest wyłącznie odtworzeniem linii politycznej władzy sowieckiej, narzucanej tym
placówkom w Czerwonym Sztandarze. Nie jest on obiektywny w tym sensie, że nie
odzwierciedla wiernie ówczesnej sytuacji. Ukazanie pełnego obrazu polskojęzycznego szkolnictwa w sowieckim Lwowie wymaga o wiele szerszej pracy badawczej,
z uwzględnieniem, rzecz jasna, nie tylko źródeł proweniencji komunistycznej.
*

“Make educational work more effective”: A depiction
of Polish-language schooling in Soviet-occupied Lwów
in the Czerwony Sztandar [Red Banner] in 1948–1950

The article presents an image of Polish-language schooling in Soviet-annexed
Lwów during the years 1948–1950 based on a Polish-language daily, Czerwony
Sztandar [The Red Banner], which was published by the Soviet occupiers. It
was officially the only Polish-language newspaper in the entire Soviet Union
(initially in 1939–1941, and later from 1944 to 1950). During this period
only three schools (all of them elementary) wherein instruction was carried out
in Polish existed in the city. The author’s objective was to show the position of
the newspaper (and therefore simultaneously the Communist Party) vis-à-vis
the everyday activities of these schools and the challenges they faced. At the
same time, the article points out examples of the dissemination among Poles
of Soviet propaganda, which was often particularly deceptive, hypocritical, and
extremely unfair toward the people and institutions the paper was slandering
on a regular basis.

Bartłomiej Noszczak

STRAŻNICY REŻIMU

WYBRANE ASPEKTY HISTORII WYDZIAŁU III
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
W WARSZAWIE (1945–1954)

Zastrzeżenia metodologiczne
Całościowe odtworzenie historii Wydziału III Wojewódzkiego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) w Warszawie w latach 1945–1954
jest zadaniem trudnym, jeśli w ogóle możliwym do wykonania. Najważniejszym tego powodem jest znaczne zdekompletowanie podstawowej dla tego
zagadnienia bazy źródłowej, czyli dokumentacji tajnej policji politycznej.
Sytuacja ta powstała na skutek zaplanowanego brakowania akt oraz selektywnych zniszczeń dokonanych w zasobie archiwalnych UB/SB po 1956 r.,
a zwłaszcza w „przededniu wielkiej politycznej zmiany” na przełomie lat 1989
i 19901. Zachowana dziś w okrojonej i szczątkowej postaci spuścizna resortu
bezpieczeństwa, która dotyczy historii Wydziału III WUBP w Warszawie, skutecznie utrudnia więc pogłębione badania dotyczące przeszłości tej struktury.
Z tego właśnie powodu zawarte w niniejszym artykule ustalenia mają charakter
wstępny i na tyle, na ile było to możliwe, dotyczą jedynie wybranych aspektów
1

Szerzej na ten temat zob. S. Koller, „Brakowanie i niszczenie dokumentacji operacyjnej Służby
Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (1956–1990)”, Przegląd Archiwalny
Instytutu Pamięci Narodowej, nr 4 (2011); tegoż, „Normatywne zasady brakowania i niszczenia
materiałów Służby Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (1956–1990)”,
Pamięć i Sprawiedliwość, nr 2 (2012); tegoż, „Procedura brakowania materiałów Biura »W«
w latach 1972–1989”, Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989, nr 1 (2011); K. Ostrowska, M. Żuławnik, „Niszczenie kartotek Biura «C» MSW w latach 1989–1990”, Przegląd
Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej, nr 4 (2011).
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działalności Wydziału III w ramach studiów przypadku. Zbudowany w ten
sposób (z obiektywnych względów) fragmentaryczny obraz pionu III może
jednak stanowić punkt wyjścia do dalszych ustaleń, które być może uda się
w przyszłości pogłębić w miarę kolejnych odkryć dokonywanych w dostępnym
zasobie archiwalnym. Zważywszy na specyfikę tej dokumentacji w odniesieniu
do warszawskich struktur aparatu policyjnego2, zadanie to może stać jednak
pod dużym znakiem zapytania lub co najmniej implikować poważne trudności
w procesie odtwarzania szczegółowej faktografii.
Najważniejszym źródłem wiedzy o działaniach i strukturze Wydziału III
WUBP są sporządzane przez zatrudnionych w nim funkcjonariuszy sprawozdania okresowe, głównie dekadowe i miesięczne, oraz różne meldunki
(np. o charakterze specjalnym). Niestety, również one są na ogół niepełne
i fragmentaryczne. Dokumentacja ta nie ma np. zachowanej ciągłości narracji,
występuje w niej wiele luk w obrębie chronologii, a przede wszystkim w faktografii. Z tego powodu niektóre wątki są możliwe do opisania jedynie we
fragmentach. W wielu przypadkach nie było także możliwe dotarcie do aktów
normatywnych i rozkazów organizacyjnych, które powoływały i przekształcały
określone sekcje i referaty warszawskiego Wydziału III. W tej sytuacji rola
badacza sprowadza się często zaledwie do zasygnalizowania pewnych problemów lub dokonania analizy z zakresu studium przypadku i wyciąganiu na jej
podstawie ogólniejszych wniosków, które ze zrozumiałych powodów mogą
być obarczone ryzykiem błędu.

Powstanie Wydziału III WUBP w Warszawie
Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej (KC PPR) wydał 10 stycznia
1945 r. uchwałę dotyczącą przygotowania aparatu tajnej policji politycznej
w tych województwach przedwojennej Polski, które znajdowały się jeszcze
pod okupacją niemiecką: w Warszawie oraz ówczesnych województwach:
kieleckim, krakowskim, łódzkim, poznańskim, śląskim i warszawskim. Po
zajęciu ich przez Armię Czerwoną zatwierdzono plan utworzenia w nich siedmiu grup operacyjnych. Zakładano, że w województwie warszawskim będzie
pracowało 125 funkcjonariuszy zmobilizowanych przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP)3. Do obsady stanowisk kierowniczych w siedmiu
2

Na luki w dokumentacji i związane z tym problemy badawcze wskazują również autorki
opracowania poświęconego historii Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na m.st. Warszawę
(zob. E. Kowalczyk, K. Pawlicka, Działalność Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na m.st.
Warszawę (1944–1954) (Warszawa: IPN, 2011): s. 9–10).
3
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: AIPN), MBP 181, Uchwała KC PZPR
z 10 I 1945 r. o przygotowaniu aparatu Bezpieczeństwa Publicznego w województwach Rzeczypospolitej Polskiej znajdujących się jeszcze pod okupacją niemiecką, [Warszawa, styczeń
1945 r.], k. 1.
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nowych placówkach tajnej policji mieli zostać wyznaczeni do 15 stycznia 1945 r.
„odpowiedzialni oficerowie” z aparatu polityczno-wychowawczego i Informacji
Wojska Polskiego, wskazani przez gen. Michała Rolę-Żymierskiego i Aleksandra Zawadzkiego. Zgodnie z dyrektywą KC do 20 stycznia do dyspozycji
MBP miało zostać skierowanych także pięćdziesięciu sowieckich doradców4.
Poza szczegółami związanymi z wyposażeniem technicznym nowych placówek
resortu (sprzęt zmechanizowany, umundurowanie itp.) wyznaczono także ich
kierowników. Szefem WUBP w Warszawie został Mieczysław Broniatowski.
Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie został utworzony na mocy rozkazu nr 79 z 15 grudnia 1945 r.5 Podlegało mu dwadzieścia
jeden Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP): Błonie, Ciechanów, Działdowo, Garwolin, Grójec, Gostynin, Maków, Mińsk Mazowiecki,
Mława, Płock, Płońsk, Przasnysz, Pułtusk, Radzymin, Ostrołęka, Ostrów
Mazowiecka, Sierpc, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Warszawa i Węgrów6.
Na mocy rozkazu ministra bezpieczeństwa publicznego 28 kwietnia 1945 r.
zostały powołane przy Departamencie I MBP oraz w WUBP i PUBP wydziały
i sekcje przeznaczone do „walki z bandytyzmem”. Pod tym nacechowanym
negatywnie i stygmatyzującym określeniem kryła się w istocie walka komunistycznego aparatu władzy z niepodległościową opozycją polityczną i zbrojną.
Pierwszym kierownikiem Wydziału do Walki z Bandytyzmem (początkowo
tak właśnie formalnie nazywała się ta struktura) został na szczeblu ministerstwa
płk Ludwik Sielicki, a jego zastępcą ppłk Stanisław Szot. Celem terenowych
odpowiedników wspomnianego wydziału było szeroko rozumiane zwalczanie oddziałów zbrojnego podziemia niepodległościowego oraz niedobitków
jednostek armii niemieckiej7. Znamienne było zestawienie i równorzędne
traktowanie jako zagrożenia dla „nowego państwa” tych dwóch formacji; był to
wyraz pogardy komunistycznego aparatu władzy dla „reakcji spod znaku emigracyjnego rządu londyńskiego”, jak to określała ówczesna partyjna nowomowa.
Uzupełnieniem przywołanego rozkazu była inna, wydana również 28 kwietnia 1945 r., instrukcja, która precyzowała zadania Wydziału do Walki z Bandytyzmem. Jego wydziały i sekcje miały za zadanie prowadzić i organizować
walkę z „bandami terrorystycznymi, bandami pojedynczymi o politycznym
zabarwieniu, nieprzyjacielskimi spadochroniarzami, dezerterami i uchylającymi
4

Tamże, k. 1–2.
AIPN, 01225/26, Rozkaz ministra bezpieczeństwa publicznego, gen. Stanisława Radkiewicza
nr 71, dotyczący organizacji i rozmieszczenia Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, [Warszawa], 15 XII 1945 r., k. 166.
6
Tamże.
7
Rozkaz nr 16 ministra bezpieczeństwa publicznego o powołaniu wydziałów i sekcji do
walki z bandytyzmem przy Departamencie I MBP, Warszawa, 28 IV 1945 r. [w:] Księga
bezprawia. Akta normatywne kierownictwa resortu bezpieczeństwa publicznego (1944–1956),
(wybór i oprac.) B. Kopka (Warszawa: IPN, 2011): s. 88–89.
5
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się od służby wojskowej oraz ścigać osoby współpracujące z bandytami i dezerterami”8. Wydziały i sekcje organizowały sieć wywiadowczą, agenturę i informację, których zadaniem było rozpracowanie i ujawnienie potencjalnych
i rzeczywistych zagrożeń, a następnie likwidowanie formujących się „band
terrorystycznych” i istniejących już ich baz. Wydziały i sekcje organizowały
ponadto walkę z dezerterami, prowadziły ścisłą ewidencję „grup terrorystycznych” pojedynczych „bandytów”, „terrorystów” i dezerterów oraz prowadziły
tzw. aktywny wywiad nad rozpracowaniem band złożonych z dezerterów. Pracowały również nad wykryciem i konfiskowaniem ukrytej broni i materiałów
wybuchowych. Ponadto opracowywały plan ogólnowojskowych operacji i na
tej podstawie organizowały likwidację „grup terrorystycznych” i dezerterów.
Przeprowadzały kontrolę terenów, na których dzięki wywiadowi, agenturze
lub sieci TW ustalały istnienie i rejony koncentracji „band terrorystycznych”.
W tym celu korzystały z pomocy wojsk wewnętrznych, Korpusu Bezpieczeństwa Wojskowego (KBW), Milicji Obywatelskiej (MO) oraz osób cywilnych.
Przeciwko zatrzymanym członkom zgrupowań partyzanckich prowadzono tzw.
pierwotne śledztwo, a następnie wszystkie materiały przekazywano Wydziałowi
Śledczemu MBP, względnie WUBP9.
W styczniu 1946 r. Wydział do Walki z Bandytyzmem połączono z byłym
Wydziałem II Departamentu I (od września 1945 r. Wydziałem „A” podporządkowanym operacyjnie dyrektorowi Kontrwywiadu) w jeden Departament VII
MBP. Początkowo w centrali znalazły się w nim trzy wydziały: Wydział I –
do walki z bandytyzmem (stworzony z obu sekcji byłego Wydziału do Walki
z Bandytyzmem); Wydział II – do walki z podziemnymi organizacjami sanacyjnymi i pokrewnymi oraz Wydział III – do walki z podziemnymi organizacjami
endeckimi i pokrewnymi. Numeracja nowo powstałej jednostki była jednak
tymczasowa; 25 marca 1946 r. Radkiewicz rozkazał ją zamienić na Departament
III MBP10 (dla czytelności narracji, w niniejszym artykule, pisząc o „pionie do
walki z bandytyzmem” przy WUBP w Warszawie, posługuję się – np. w śródtytułach – nazwą „Wydział III”).
Brak zachowanych aktów normatywnych i innych dokumentów proweniencji resortowej nie pozwala dotychczas na dokładne odtworzenie początkowej
8

Instrukcja nr 4 dyrektora Departamentu I MBP ppłk. Romana Romkowskiego o Wydziale
do Walki z Bandytyzmem Departamentu I, oddziałach wojewódzkich i sekcjach powiatowych
urzędów BP do rozkazu nr 16 ministra bezpieczeństwa publicznego, Warszawa, 28 IV 1945 r.
[w:] Księga bezprawia..., s. 91.
9
Tamże, s. 92–93.
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B. Kopka, G. Majchrzak, „Centrala a teren na przykładzie działań Departamentu
III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1944–1954” [w:] „Zwyczajny” resort.
Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, (red.) K. Krajewski, T. Łabuszewski (Warszawa:
IPN, 2005): s. 204–206; P. Piotrowski, „Struktura aparatu bezpieczeństwa” [w:] Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1: 1944–1956, (red.) K. Szwagrzyk (Warszawa:
IPN, 2005): s. 37.
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struktury pionu III11. Znana jest za to jego struktura terenowa. Do maja
1948 r. wydziały III WUBP opierały się w pracy operacyjnej na trzech sekcjach: Sekcji I – do walki z bandytyzmem (do zakresu jej działań należało także
prowadzenie spraw o nielegalne posiadanie broni oraz – w województwach
Polski południowo-wschodniej – rozpracowanie cywilnych i wojskowych siatek
OUN-UPA); Sekcja II – do walki z podziemiem sanacyjnym, czyli przede
wszystkim z organizacjami poakowskimi i strukturami Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość”, oraz Sekcja III – do walki z podziemiem endeckim (NSZ,
NZW-NOW) i pokrewnym12.
Pierwszej reorganizacji Departament III doczekał się w maju 1948 r. Zmiany
polegały na oddzieleniu od tzw. bandytyzmu i osobnym potraktowaniu kwestii
ukraińskiej oraz połączeniu na szczeblu centrali w jednym wydziale zagadnień
walki z podziemiem sanacyjnym i endeckim. W wyniku tych zmian Sekcja 1
Wydziału I Departamentu I zajmowała się odtąd jedynie kwestią ukraińską;
Sekcja 2 tego wydziału – walką z bandytyzmem, uznanym teraz za działalność
polityczną, osłabiającą państwo; Sekcja 1 Wydziału II – walką z endecją; Sekcja 2
tego Wydziału – walką z sanacją, wreszcie Sekcja 3 – terenowa, nadzorowała
i koordynowała pracę jednostek terenowych13.
Kolejna reorganizacja pionu III nastąpiła 1 czerwca 1950 r. W jej wyniku
został on rozbudowany na szczeblu centrali do czterech wydziałów i Sekretariatu.
W 1951 r. przeprowadzono następne zmiany w strukturze Departamentu III,
a w czerwcu 1954 r. nastąpiła ostatnia przed rozwiązaniem reorganizacja MBP.
Połączono wtedy dotychczasowe departamenty III i V w Departament III,
który rozpoczął działalność 1 lipca tego roku. W ocenie Pawła Piotrowskiego,
wydziały I i II „nowego” Departamentu III utworzono z wydziałów I i II byłego
Departamentu V, wydziały III i IV przejęły zadania swych odpowiedników
ze „starego” Departamentu III, a wydziały V–VII przejęły po pewnej modyfikacji zadania (oprócz inwigilacji Kościoła rzymskokatolickiego) pozostałych
wydziałów Departamentu V. Z byłego Departamentu III nowa jednostka nie
przejęła zadań związanych z tzw. nacjonalizmami (przeszły do Departamentu I)
i zagadnienia bandytyzmu. 15 lipca 1954 r. powołano do życia oddzielną
jednostkę o nazwie Samodzielny Wydział do Walki z Bandytyzmem.
Zakres kompetencji Departamentu III MBP miał swoje odbicie w strukturze
terenowych wydziałów III, zwłaszcza w obrębie jego placówek wojewódzkich.
Zgodnie z tym Sekcja I Wydziału III WUBP zajmowała się „walką z bandytyzmem”. Składała się z trzech referatów: rozpracowania „band specjalnie
groźnych”, terenowej oraz rozpracowania organizacji młodzieżowych, ulotek
i anonimów.
11
12
13

B. Kopka, G. Majchrzak, „Centrala a teren...”, s. 206.
P. Piotrowski, „Struktura aparatu...”, s. 37.
Tamże.
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Obsada kadrowa – kierownictwo Wydziału III
WUBP w Warszawie
Strukturę kadrową stanowisk naczelnika i zastępcy naczelnika Wydziału III
WUBP w Warszawie w latach 1946–1954/1955 obrazują poniższe tabele.
Niestety, nie jest możliwe precyzyjne odtworzenie struktury tego pionu tajnej
policji w odniesieniu do innych stanowisk.
Tabela 1. Obsada stanowiska naczelnika Wydziału III WUBP w Warszawie
w latach 1945–1954/1955.
Imię i nazwisko

Data rozpoczęcia i zakończenia funkcji

por. Romuald Pomorski

od 1 stycznia 1946 r.

Stefan Witkowski

p.o. do 15 kwietnia 1946 r.

por. Walenty Chmiel

p.o. do 11 czerwca 1946 r.

kpt. Mikołaj Maszara

do 31 sierpnia 1947 r.

mjr Józef Wiśniewski

1 września 1947 r. – 28 lipca 1948 r.

por. Tadeusz Kwiatkowski

1 sierpnia 1948 r.

kpt. Jan Żelazko

1 sierpnia 1950 r.

kpt. Eugeniusz Głowacki

1 lutego 1951 r.

mjr Michał Korga

p.o. 24 września 1954 r. – 31 marca 1955 r.

Opracowanie na podstawie: Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza,
t. 1: 1944–1956, (red.) K. Szwagrzyk (Warszawa: IPN, 2005): s. 428–429.
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Tabela 2. Obsada stanowiska zastępcy naczelnika Wydziału III WUBP w Warszawie w latach 1945–1954/1955
Imię i nazwisko

Data rozpoczęcia i zakończenia funkcji

Stefan Witkowski

10 marca – 25 kwietnia 1945 r.

Leon Klitenik

1 lipca – 27 października 1945 r.

kpt. Romuald Pomorski

1 stycznia 1946 r. – 12 grudnia 1947 r.

por. Stefan Koc

1 stycznia 1948 r. – 31 marca 1949 r.

kpt. Jan Żelazko

1 kwietnia 1949 r. – 1 sierpnia 1950 r.

kpt. Zdzisław Zabawa

1 września 1950 r. – 31 maja 1951 r.

kpt. Ryszard Szwagierczak

1 czerwca 1951 r.

kpt. Zdzisław Zabawa

1 stycznia – 15 lutego 1952 r.

chor. Ryszard Tabaczyński

15 lutego 1952 r.

kpt. Jerzy Noga

15 sierpnia 1954 r .– 31 marca 1955 r.

Opracowanie na podstawie: Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza,
t. 1: 1944–1956…, s. 429.
W Wydziale III WUBP w Warszawie pracowało przeciętnie od kilkunastu do trzydziestu kilku funkcjonariuszy. Na przykład w listopadzie 1950 r.
Wydział III WUBP składał się z 34 funkcjonariuszy, z czego faktycznie było
zatrudnionych 3114.

Struktura Wydziału III WUBP w Warszawie
W świetle dotychczasowych ustaleń możliwe było jedynie fragmentaryczne
odtworzenie struktury Wydziału III oraz ustalenie personaliów funkcjonariuszy
stojących na czele jego trzech sekcji. Sekcją I Wydziału III WUBP w Warszawie
kierował w lipcu 1946 r. por. Osiecki. W 1948 r. zastępcą kierownika sekcji był
ppor. Wacław Letkiewicz, a w czerwcu 1954 r. por. Jan Niemczuk. Sekcja II odpowiadała za walkę ze „środowiskami sanacyjnymi”. W 1946 i 1947 r. kierował nią
ppor. Aleksander Rybusiewicz, a w 1950 r. ppor. Zygmunt Krasiński. Na czele
Sekcji III stał w 1946 r. Tadeusz Potocki, w 1948 r. chor. Jan Peski (Pęski), w 1950 r.
ppor./por. Jan Niemczuk, a następnie p.o. kierownik ppor. Henryk Zambrzycki.
14
AIPN, MSW 378, Sprawozdanie szefa WUBP w Warszawie ppłk. Bronisława Trochimowicza z pracy podległej mu jednostki od 1 do 30 XI 1950 r., Warszawa, 15 XII 1950 r., b.p.
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Wydział III WUBP w Warszawie w świetle akt
normatywnych MBP
W styczniu 1946 r. minister bezpieczeństwa publicznego wydał rozkaz dotyczący jakości pracy agenturalno-operacyjnej w WUBP w Krakowie i Warszawie.
Z treści tego krytycznego w tonie dokumentu wynika, że praca warszawskiego
WUBP, w tym również jego Wydziału VII, stała na niskim poziomie. Na
przykład w połowie 1945 r. warszawski WUBP aresztował kilku działaczy kierownictwa jednej z większych organizacji endeckich (nie wiadomo dokładnie,
o jakich strukturach była mowa w omawianym dokumencie). W pierwszej
fazie śledztwa uzyskano interesujące dane świadczące o tym, że endecja rozwija
działalność opozycyjną. W dalszym agenturalnym rozpracowaniu w ramach
tej sprawy nie został jednak opracowany plan śledztwa, w związku z czym nie
osiągnęła ona właściwych rozmiarów15. Warszawski WUBP źle prowadził także
prace nad pozyskaniem wewnętrznej agentury spośród członków organizacji
politycznej i wojskowej opozycji oraz prace nad wprowadzeniem w ich środowisko kwalifikowanych i zaufanych agentów, co stanowiło podstawową zasadę
działań agenturalnych. W rezultacie, jak to ujął gen. Radkiewicz, „większa
ilość poważnych wrogich ugrupowań i band od dłuższego czasu bezkarnie
prowadzi aktywną działalność wywrotową, przy czym WUBP bezsilny jest,
by przedsięwziąć cokolwiek dla ich wytępienia”16.
O kryzysie pracy warszawskiego Wydziału VII świadczyło również to, że
– według danych ze stycznia 1946 r. – w województwie warszawskim MBP
zarejestrowało działalność 24 oddziałów partyzanckich, składających się
z 3,5 tys. osób. O ich istnieniu wiadomo było dopiero od dwóch do sześciu
miesięcy. W żadnej z tych organizacji zbrojnego podziemia niepodległościowego resort nie zwerbował ani nie wprowadził do niej agentury, co mogłoby
zapewnić pomyślne przeprowadzenie operacji wojskowych i w konsekwencji
doprowadzić do rozbicia tych oddziałów17.
Zapewne także do jakości pracy Wydziału VII można odnieść zastrzeżenie
Radkiewicza, że agentura WUBP w Warszawie była słaba w kwestii jej operacyjnych możliwości. Nie stosowano żadnych środków w celu rozszerzenia
kontaktów sieci TW wśród „elementów reakcyjnych i wrogiego podziemia”.
Na skutek tego wielu cennych agentów, którzy mieli pewne doświadczenie
przy rozpracowywaniu jednej sprawy, po jej zrealizowaniu pozostawało bez
pracy i stawało się zbędnymi18.
15

Rozkaz nr 7 ministra bezpieczeństwa publicznego o stanie pracy agenturalno-operacyjnej
w WUBP w Krakowie i Warszawie, Warszawa, 20 I 1946 r. [w:] Księga bezprawia..., s. 147–148.
16
Tamże, s. 148.
17
Tamże, s. 148–149.
18
Tamże, s. 149.
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Wskazówki MBP dotyczące stworzenia sieci agenturalnej wśród „elementu
reakcyjnego”, który działał w ramach prosystemowych organizacji i wykorzystywał je do walki z systemem komunistycznym, były źle wykonywane
w warszawskim WUBP. Analogiczna sytuacja była związana z wykorzystywaniem agentury w organizacjach młodzieżowych, zwłaszcza wśród studentów.
Sieci konfidentów nie utworzono także w większości kluczowych instytucji
i przedsiębiorstw. W sposób właściwy nie zorganizowano ani jednej rezydentury,
a sieć informatorów rozrzucono bez przemyślanego planu. Praca większości
pracowników operacyjnych z agenturą odbywała się w sposób niezaplanowany,
z poważnymi naruszeniami podstawowych zasad konspiracji i dyscypliny. Funkcjonariusze nie przygotowywali się do spotkań i nie wykonywali zleconych im
zadań. Doniesienia agenturalne sporządzano niedbale, podczas spotkania z TW
ich treść nie była ustalana, wskutek czego traciły na wartości. Niski poziom
pracy agentury w warszawskim WUBP był w dużej mierze rezultatem tego,
że jego kierownictwo w małym stopniu uczestniczyło w pracy z TW: „Metoda
pracy przez udzielanie żywego przykładu i bezpośredniego kierowania została
zastąpiona powierzchownym administrowaniem gabinetowym, kierownictwo
często nie znało możliwości swej agentury, nie analizowało braków w pracy
agenturalnej, nie kierowało tą pracą i wlokło się w ogonie wydarzeń” – precyzował Radkiewicz19. Ten wadliwy sposób pracy doprowadził do tego, że
w warszawskim WUBP na początku 1946 r. nie prowadzono właściwie żadnych
wartościowych dla resortu rozpracowań.
Z kontroli wynikało również, że zgromadzone przez warszawski WUBP
materiały agenturalno-śledcze, dotyczące poszczególnych ugrupowań wrogich
wobec systemu, przechowywano niestarannie i niedostatecznie wykorzystywano.
Nie prowadzano akt rozpracowań agenturalnych w sposób przepisowy, nie
rozpracowywano planów działań agenturalno-operacyjnych i nie zestawiano
notatek urzędowych dotyczących uzyskanych materiałów, spisów oraz schematów rozpracowywanych obiektów. Kierownictwo nie zatwierdzało wszczęcia
rozpracowań. Nie rejestrowano rozpracowań ani osób, których dotyczyły.
Przed aresztowaniem osób inwigilowanych przez TW nie przeprowadzano
żadnych prac przygotowawczych, które zapewniłyby pełną i konsekwentną
realizację planów oraz wyprowadzenie agentury z rozpracowania, co w rezultacie
doprowadzało do zaprzepaszczenia pracy i dekonspiracji agentury20. Oprócz
złej pracy z siecią TW, kontrola wykazała także znaczne braki w pracy śledczej
warszawskiego WUBP. Nie istniała ewidencja „wrogich elementów” według
obiektów (przedsiębiorstwa, uniwersytety, instytucje) i „linii kierunkowych”
(duchowieństwo, partie, inteligencja), a więc zabrakło jednego z efektywnych środków i warunków właściwej organizacji pracy agenturalnej. Wymienione niedociągnięcia były w znacznym stopniu wynikiem tego, że kierownik
19
20

Tamże.
Tamże, s. 150.
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warszawskiego WUBP, mjr Władysław Dominik, nie zapewnił dyscypliny
wykonywania rozkazów i dyrektyw MBP oraz sprawozdawczości podległych
im organów (za te niedociągnięcia został zresztą zwolniony dyscyplinarnie z zajmowanego stanowiska). Na przykład w warszawskim WUBP nie przekazano
do wiadomości sekcji III i urzędów powiatowych istotnej dyrektywy Departamentu V, dotyczącej antysystemowej działalności niektórych organizacji21.
Intensyfikacja pracy wydziałów III WUBP na polu walki z podziemiem niepodległościowym była pochodną rozkazu wydanego 28 sierpnia 1951 r. przez
wiceministra bezpieczeństwa publicznego Mieczysława Mietkowskiego. W związku
z nasileniem aktywności podziemia w wielu województwach, rozkazał on szefom
WUBP i PUBP uczynienie walki ze zbrojnym podziemiem głównym problemem
dotyczącym całego aparatu operacyjnego resortu. Celem było wykorzystanie agenturalnych możliwości wszystkich pionów operacyjnych (nie tylko wydziałów III),
aby jak najszybciej rozpracować i zlikwidować podziemie zbrojne na podległym im
terenie22. W sytuacji, gdy zgrupowanie działało równocześnie w kilku powiatach,
szefowie PUBP ponosili odpowiedzialność za prowadzenie rozpracowania i likwidacji podziemia według właściwości terytorialnej. W takim przypadku zadaniem
szefa WUBP było koordynowanie pracy szefów PUBP za pośrednictwem naczelnika
Wydziału III. Wydziały operacyjne WUBP i referaty operacyjne PUBP, wykorzystując własne możliwości agenturalne, miały ukierunkowywać całą sieć niezależnie
od wykonywania przez nią zasadniczych zadań na równoczesne rozpracowywanie
podziemia zbrojnego i organizacji podziemnych. Niezależnie od bezpośredniego
rozpracowywania podziemia zbrojnego szefowie WUBP i PUBP zostali zobligowani
do tego, żeby część aparatu zajmowała się wyłącznie długofalowym rozpracowywaniem podziemia. Należało wykonać plan wykorzystania każdego nowo pozyskanego
informatora lub TW bezpośrednio po zwerbowaniu, uwzględniając szczegółowo
sposób dotarcia i wykonania zadania we wrogim środowisku, a także organizować
w razie potrzeby pośrednie formy łączności z siecią agenturalną za pomocą skrzynek
kontaktowych. Przy przeprowadzaniu operacji należało opracowywać szczegółowe
plany realizacji, które musiały zostać zatwierdzone przez przełożonego. Osoby
uczestniczące w operacjach przełożony miał osobiście instruować i sprawdzać ich
broń. Szefowie PUBP w powiatach objętych działalnością podziemia mieli być
zwolnieni od obowiązków administracyjno-gospodarczych w urzędzie i poza nim.
Dyrektor Departamentu III MBP kierował pracą szefów WUBP tak, by w jak
najkrótszym terminie rozpracować i zlikwidować podziemie niepodległościowe23.
21

Tamże, s. 151.
Rozkaz nr 026/51 wiceministra bezpieczeństwa publicznego w sprawie walki ze zbrojnym
podziemiem, wraz z załącznikiem nr 1 dyrektora Departamentu III MBP w tej sprawie,
Warszawa, 28 VIII 1951 r. [w:] Księga bezprawia..., s. 502.
23
Tamże. Dalsze szczegółowe wytyczne związane z tym rozkazem zawierała wydana przez
dyrektora Departamentu III MBP płk. Czaplickiego Instrukcja nr 1. Załącznik do rozkazu
nr 026/51 z 28 VIII 1951 r. (tamże, s. 503–516).
22
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Stosownie do wytycznych p.o. kierownika Departamentu III MBP,
płk. Leona Andrzejewskiego, wydanych w maju 1952 r. naczelnicy Wydziału
III WUBP w Warszawie (podobnie jak wszyscy pozostali naczelnicy wydziałów
III) zostali zobligowani do poinformowania w sprawozdaniach okresowych
o wykroczeniach popełnionych przez swoich podwładnych oraz o ewentualnych zmianach, które zaszły w wydziałach III. Dokumentacja ta miała zostać
przesłana niezależnie od sprawozdań miesięcznych24.
16 marca 1953 r. p.o. dyrektor Departamentu III MBP, płk Leon Andrzejewski, wydał instrukcję w sprawie pracy wydziałów III. W jego ocenie, podziemie
– „inspirowane przede wszystkim przez ośrodki zagraniczne” – koncentrowało
swoją działalność na hamowaniu i utrudnianiu realizacji zadań planu sześcioletniego25. W dotychczasowej praktyce wydziały III niedostatecznie uwzględniały
to, że figuranci rozpracowywanych przez resort środowisk, pracując w różnych
zakładach gospodarki narodowej, stanowili bazę, z której wyrastali „sabotażyści,
dywersanci, szpiedzy”; ich rozpracowanie miało pomóc w przeciwdziałaniu uprawianej przez nich działalności antypaństwowej i paraliżowaniu jej. Andrzejewski
rozkazał w związku z tym, aby kierownicy sekcji wydziałów III, z naczelnikiem
i zastępcą naczelnika Wydziału III na czele, przejrzeli wszystkie prowadzone
rozpracowania środowiskowe i na ich podstawie wyłonili grupy potencjalnie
„wrogiego elementu”, wywodzącego się spośród byłych członków: AK, Zrzeszenia WiN, SN, NSZ, ROAK, UPA, „członków band”, którzy byli zatrudnieni
w kluczowych obiektach gospodarki narodowej w danym województwie. Do
25 kwietnia 1953 r. na wyodrębnione w ten sposób grupy osób zatrudnionych
w konkretnym obiekcie gospodarki narodowej należało założyć oddzielne teczki
w ramach rozpracowania środowiskowego i poddać je aktywnej inwigilacji.
Celem resortu było niedopuszczenie, żeby figuranci prowadzili jakąkolwiek
działalność antypaństwową w danym zakładzie pracy, oraz wykrycie dzięki agenturze
wszelkich wrogich wystąpień, także tych, które nie zostały dokonane bezpośrednio
przez inwigilowane grupy. Istotną w tym rolę miała odegrać rozbudowana i dobrze
wyszkolona sieć agenturalna. Duże znaczenie miało inwigilowanie osób, które
zajmowały stanowiska kierownicze w zlikwidowanych przez resort organizacjach
podziemnych i pracowały w newralgicznych punktach zakładów. Sieć TW miała
informować resort o nastrojach panujących w zakładach pracy, przyczynach niewykonania planów produkcyjnych itp. Gdy w wyniku takiego rozpracowania
ustalono przypadek wrogiego wystąpienia, należało działać szybko w celu neutralizacji tego zjawiska niekorzystnego z punktu widzenia władz. Gdy jednak
24

Referat p.o. dyrektora Departamentu III MBP Leona Andrzejewskiego wygłoszony na
krajowej odprawie naczelników wydziałów III PUBP, Warszawa, maj 1953 r. [w:] Aparat
bezpieczeństwa w Polsce w latach 1953–1954. Taktyka, strategia, metody, (wstęp) A. Paczkowski,
(oprac.) G. Majchrzak, A. Paczkowski (Warszawa: IPN, 2004): s. 166.
25
Instrukcja nr 03/53 p.o. dyrektora Departamentu III MBP w sprawie pracy wydziałów III
(do walki z podziemiem) WUBP, Warszawa, 16 III 1953 r. [w:] Księga bezprawia..., s. 660.
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ze względów operacyjnych zachodziła potrzeba dłuższego prowadzenia sprawy,
naczelnik Wydziału III przez szefa WUBP miał wystąpić z odpowiednio umotywowanym wnioskiem do dyrektora Departamentu III MBP. W rozpracowaniach
agencyjnych i wstępnoagencyjnych należało badać, jakie nastawienia i zadania
dawały „ośrodki dyspozycyjne” za granicą i kierownictwa krajowych organizacji
nielegalnych w odniesieniu do kwestii gospodarki narodowej. O tym należało
natychmiast informować naczelników wydziałów ekonomicznych bezpośrednio lub
za pośrednictwem szefów WUBP. Ze względu na to, że odpowiedzialność za całość
pracy operacyjnej w obiektach gospodarki narodowej ponosiły wydziały przemysłowe lub komunikacyjne, werbunki w tych obiektach mogły być przez Wydział III
prowadzane wówczas, kiedy wynikały z konkretnych rozpracowań resortu i tylko
w stosunku do figurantów tego rozpracowania. Jedynie w wypadkach uzasadnionych koniecznością operacyjną można było dokonywać werbunków spoza prowadzonego rozpracowania, ale tylko w porozumieniu z zainteresowanymi wydziałami
resortu. Już w planie śledztwa należało uwzględnić, w jakim stopniu podejrzani
prowadzili działalność przeciwko PRL w miejscu zatrudnienia. W związku z tym
trzeba było uprzednio sprawdzić przy pomocy wydziałów ekonomicznych, jakie
przypadki wystąpień antypaństwowych miały miejsce w tych obiektach i w jakim
stopniu mogły mieć związek z aresztowanymi osobami. Osobiście odpowiedzialnymi za wykonanie instrukcji byli naczelnicy wydziałów III26.
Według Departamentu III MBP, w maju 1953 r. praca wydziałów III (także
warszawskiego) w dziedzinie rozpracowania podziemia – zwłaszcza sanacyjnego
i endeckiego – była słaba. Do maja 1952 r. WUBP w Warszawie nie założył żadnego
rozpracowania agenturalnego zarówno na te, jak i inne środowiska. Przyczyną tego,
jak oceniał p.o. dyrektor Departamentu III MBP, Leon Andrzejewski, były formalny
stosunek i złe wykonywanie instrukcji Departamentu III o rozpracowywaniach
obiektowych, w rezultacie czego ta forma rozpracowania stała się przykryciem dla
nieróbstwa operacyjnego, dla złej pracy z agenturą i złego ustawienia agentury.
Gdyby nie było formalnego stosunku do spraw obiektowych
w woj[ewództwach] warszawskim i lubelskim, gdyby w tych
woj[ewództwach] zajmowano się i rozpracowywano aktyw wrogiej
bazy sanacyjnej, to na pewno wyszliby o wiele wcześniej
na org[anizację] „kadrowo-wojskową” i byłaby ona o wiele
wcześniej zlikwidowana. […] Rozpracowania obiektowe w wielu
województwach są „martwe” i dlatego w ciągu 1952 r. nie wyłoniono
z nich ani jednego rozpracowania wstępno-agencyjnego27.

26

Tamże, s. 664.
Referat p.o. dyrektora Departamentu III MBP Leona Andrzejewskiego wygłoszony na
krajowej odprawie naczelników wydziałów III PUBP, Warszawa, maj 1953 r. [w:] Aparat
bezpieczeństwa w Polsce w latach 1953–1954…, s. 154.
27
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Przyczyną tego regresu, jak precyzował Andrzejewski, był brak rozpoznania wrogich środowisk, niewykorzystywanie sygnałów o osobach przyjmujących postawę
antysystemową, brak intensywnego rozpracowania agenturalnego tych osób, a co za
tym idzie – słabe nasycenie siecią wrogich środowisk wytypowanych przez resort28.
W tej sytuacji konieczne było inne zdefiniowanie kwestii ewidencji operacyjnej,
co zostało zawarte w instrukcji 03/53 Departamentu III MBP z 16 marca 1953 r.
Przewidywała ona, że sekcje I wydziałów III WUBP będą posiadały w ewidencji
tylko te osoby, które nie wywodziły się z „bazy sanacyjno-endeckiej”, nie mają
i nie miały żadnego z nią związku ani w przeszłości, ani podczas swojej aktualnej
działalności29. „Elementy bandyckie” wywodzące się z byłych organizacji sanacyjnych i endeckich miały być ewidencjonowane przez poszczególne wydziały
i sekcje pionu III, które miały obowiązek ewidencjonowania całego potencjalnie
wrogiego środowiska. Wydziały, sekcje, referenci, którzy prowadzili sprawy obiektowe, robili to od wprowadzenia w życie instrukcji 03/53 na środowiska ujęte
szerzej – na zasadzie: jedna sprawa obiektowa na cały „pion sanacyjny”, jedna na
„pion endecki”, jedna na białą emigrację, jedna na nacjonalistów litewskich itd.
Sprawa obiektowa, realizowana przez Wydział III, składała się odtąd z trzech
części. Do pierwszej z nich zostały przeniesione z rozpracowania obiektowego
historia obiektu, struktury itp. W części drugiej umieszczono właściwą ewidencję operacyjną, wykazaną w spisach wrogiej bazy, w których zostały zawarte
dane osobowe figuranta, krótka charakterystyka jego działalności politycznej,
miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia i stanowisko, przynależność partyjna, karalność oraz informacje o tym, w ramach jakiej sprawy pojawia się
dana osoba i jaka sieć agenturalna może ją inwigilować30. W części trzeciej
umieszczano korespondencję lub informacje o otrzymywanych i przekazywanych materiałach dotyczących figurantów sprawy. Wykazy potencjalnie wrogich
skupisk w obiektach gospodarki narodowej pokazano tylko skorowidzowo,
z odsyłaczami do spraw figurantów. Tak rozumiana sprawa obiektowa służyła
Wydziałowi III tylko jako materiał do analizy środowiska i miała za zadanie
zwiększać uwagę resortu, wskazując słabe punkty w jego działalności31.
Logika pracy resortu bezpieczeństwa zakładała obejmowanie szczegółowym
rozpracowywaniem kolejne grupy potencjalnych i/lub rzeczywistych wrogów
tzw. władzy ludowej. Zjawisko to było związane ze specyfiką systemu stalinowskiego
(teza o „zaostrzaniu się walki klasowej w miarę rozwoju socjalizmu” została sformułowana już w drugiej połowie lat 30.), który jako paliwa do swojego politycznego
działania potrzebował podejmowania kolejnych kampanii wymierzanych w coraz to
nowe kategorie wielorako definiowanych zagrożeń. Zgodnie z tą tendencją wydziały
III WUBP, po kolejnych „kampaniach” wymierzonych w podziemie polityczne
28
29
30
31

Tamże.
Tamże, s. 155.
Tamże.
Tamże, s. 156.
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i zbrojne, dywersję i szpiegostwo w sferze gospodarki narodowej, z początkiem 1954 r.
zostały zobligowane do walki z nowym zagrożeniem – „bandytyzmem” na wsiach.
W rozkazie z 25 lutego 1954 r. gen. Radkiewicz alarmował o niebezpieczeństwie związanym z działalnością niedobitków formacji podziemia niepodległościowego, podejmowaną w związku z „zaostrzaniem się walki klasowej na wsi
i wzrastającego oporu kułactwa”. „Element bandycki – precyzował minister –
sprzęga się z kułactwem i na jego bazie uaktywnia swoją działalność”32. Zdaniem
Radkiewicza, wzrost aktywności bogatych chłopów wiązał się z propagandą
zachodnią kierowaną do Polski na falach eteru i w ramach tzw. akcji balonowej.
Zgodnie z wytycznymi IX Plenum PZPR, akcentującego wzmocnienie sojuszu
robotniczo-chłopskiego, resort bezpieczeństwa miał za zadanie inwigilować
środowisko tzw. kułaków, którzy bezpośrednio popierali „bandytyzm”, oraz
izolować ich od biedniejszych chłopów. W związku z tą sytuacją minister rozkazywał do 1 września 1954 r. rozpracować i zlikwidować znane resortowi, jak
i nierozpoznane „bandy”, działające w poszczególnych województwach. Szefowie
WUBP mieli powołać grupy operacyjne do rozpracowania i likwidacji każdej
działającej na ich terenie „bandy”. Do każdej takiej jednostki miał być przydzielony oficer śledczy. Planowano zastosować nowe formy pracy, polegające na
personalnej odpowiedzialności każdego funkcjonariusza wchodzącego w skład
grupy operacyjnej za rozpracowanie i likwidację „wyznaczonego mu bandyty”,
a kierownika grupy – za likwidację dowódcy „bandy” i pracę całej grupy. Powołane
grupy działały na terenie tych powiatów, które były objęte działalnością danej
formacji podziemia, wykorzystując do tego wszystkie możliwości i środki operacyjne właściwych PUBP oraz mobilizowały udział całego aparatu PUBP i KP
MO. W celu udzielenia pomocy WUBP w zorganizowaniu grup operacyjnych,
kierowaniu nimi i koordynowaniu ich pracy dyrektor Departamentu III MBP
miał zadanie wydzielić odpowiedzialnych funkcjonariuszy ze składu podległego
sobie pionu i zwolnić ich od wszystkich innych obowiązków. Grupy operacyjne
miały likwidować „bandy” przy udziale KBW i MO, kiedy dysponowano sprawdzonymi wiadomościami o miejscu ich przebywania lub też o stałym miejscu jej
przebywania. Na przeprowadzenie operacji wojskowych wyrażał zgodę Departament III i dowództwo KBW. Minister zwrócił również uwagę na konieczność
współpracy między Departamentami IV i V a Departamentem III w kwestii
przekazywania temu ostatniemu informacji na temat działalności „band”. PUBP
miały zadanie zewidencjonowania wszystkich osób ukrywających się na terenie
danego powiatu. Po przeprowadzeniu selekcji osoby podlegające amnestii miały
zostać zwolnione, inne miały zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej33.
32

Rozkaz nr 03/54 ministra bezpieczeństwa publicznego w sprawie likwidacji bandytyzmu
na wsi oraz wytyczne p.o. dyrektora Departamentu III MBP do tego rozkazu, Warszawa,
25 II 1954 r. [w:] Księga bezprawia..., s. 767.
33
Tamże, s. 770.
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Rozkaz uzupełniały wytyczne z 25 lutego 1954 r., opracowane przez p.o. dyrektora Departamentu III MBP, płk. Leona Andrzejewskiego. Precyzowały one zasady
funkcjonowania w terenie grup operacyjnych zobligowanych rozkazem ministra
do likwidacji działających jeszcze „band”34. W odniesieniu do pracy wydziałów III
WUBP wytyczne te zakładały, że grupy operacyjne będą z nimi ściśle współpracowały. Miały korzystać z możliwości i środków, jakimi dysponowały wydziały III.
Ich zadaniem było także angażowanie do walki z „bandami” funkcjonariuszy tych
jednostek resortu oraz będącą w ich dyspozycji sieć agenturalną. Grupy operacyjne miały za zadanie koncentrować całość materiałów dotyczących rozpracowania i likwidacji „band” i na ich podstawie opracowywać plany prac, które miały
uwzględnić konkretne zadania dla wydziałów III WUBP, PUBP i MO35.

Współpraca Wydziału III WUBP z innymi
podmiotami aparatu policyjnego
Departament III MBP
Wydział III WUBP w Warszawie (istniejący formalnie od marca 1946 r.)
podlegał bezpośrednio Departamentowi III MBP, wykonywał jego rozkazy,
składał sprawozdania (także specjalne) z ich realizacji oraz informował w raportach (miesięcznych i dekadowych) o własnych inicjatywach na polu zwalczania
podziemia niepodległościowego. Przykładowy raport skierowany do Departamentu III, dotyczący zwalczania partyzantki, obejmował informacje na temat:
działalności poszczególnych oddziałów podziemia, ich liczebności i lokalizacji,
stosowanej przez nich taktyki, antypartyzanckich działań UB w terenie i ich
wyników oraz danych statystycznych obejmujących liczbę zabitych i aresztowanych partyzantów oraz wykaz zdobytej na nich broni36.
Dobrą ilustracją zależności między warszawskim Wydziałem III a centralą resortu
bezpieczeństwa była podjęta przez Sekcję II Wydziału III WUBP w Warszawie
(marzec 1950 r.) sprawa rozpracowania agenturalnego, w ramach której funkcjonariusze tej jednostki pomagali Wydziałowi II Departamentu III MBP, który
założył agencyjne rozpracowanie pod kryptonimem „Sanacja”. Było wymierzone
34

Tamże, s. 770–775.
Tamże, s. 771.
36
Por. 10 maja 1948, Warszawa. Raport naczelnika Wydziału III WUBP w Warszawie,
dotyczący zwalczania partyzantki na terenie powiatu Sokołów Podlaski [w:] Powiat Sokołów
Podlaski. Materiały z sesji naukowej „Represje i opór przeciw rządom komunistycznym w powiecie
Sokołów Podlaski po 1944 r.” zorganizowanej 10 kwietnia 2006 r. przez Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej w Warszawie i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, (red.) K. Krajewski
(Warszawa: IPN, [b.d.w.]): s. 454–458.
35
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w środowisko osób związanych z żołnierzem AK Bogdanem Jaworskim „Wyrwą”,
podejrzewanym o kontynuowanie działalności konspiracyjnej po wojnie. Wydział III
udzielał informacji o osobach, które znalazły się w kręgu podejrzeń departamentu.
Ponadto nawiązał współpracę z terenowymi jednostkami UB i MO – Wojewódzką
Komendą MO w Otwocku, PUBP w Grodzisku Mazowieckim, PUBP we Włochach i PUBP w Sochaczewie. Miały one za zadanie inwigilować na podległym
sobie terenie wszystkie osoby pojawiające się w sprawie „Sanacja”37.
Ważniejsze operacje przeciwpartyzanckie były planowane i koordynowane
przez Departament III, który zlecał ich realizację właściwym wydziałom III
WUBP. Na przykład w czerwcu 1951 r. Departament III rozkazał zorganizowanie GO pod dowództwem por. Władysława Zalewskiego z Wydziału III
WUBP w Warszawie; jej celem było zlikwidowanie podległego „Huzarowi”
patrolu operującego w tym okresie na lewym brzegu Bugu38.

Wydział Śledczy WUBP w Warszawie
Wydział III ściśle współpracował z Wydziałem Śledczym WUBP w Warszawie.
Dotyczyło to zwłaszcza osób aresztowanych, które były przekazywane następnie
funkcjonariuszom Wydziału Śledczego. Na przykład w 1949 r. Wydział III wraz
jego terenowymi (powiatowymi) odpowiednikami aresztował w sumie 76 osób
w Warszawie oraz około 350 w województwie39. Wszystkie zostały oddane do
dyspozycji Wydziału Śledczego. Z kolei w 1952 r. oba piony resortu (Wydział III
WUBP w Warszawie i Wydział Śledczy) współdziałały w ramach likwidacji oddziałów Adama Ratyńca „Lamparta” (dowódcy patrolu sztabowego 6. Brygady Wileńskiej)40 i Wacława Grabowskiego „Puszczyka”41 (w latach 1948–1953 operował
37

AIPN, 0235/332, t. 4, Raport kierownika Sekcji II Wydziału III WUBP w Warszawie,
ppor. Zygmunta Krasińskiego o przystąpieniu 8 III 1950 r. do rozpracowania agenturalnego,
ściśle tajne, Warszawa, [marzec] 1950 r., k. 57–59.
38
T. Łabuszewski, „Działania represyjne UB wobec podziemia i społeczeństwa na terenie
powiatu Sokołów Podlaski w latach 1945–1956” [w:] Powiat Sokołów Podlaski…, s. 115.
39
AIPN, 0206/27, t. 1, Sprawozdanie naczelnika Wydziału Śledczego WUBP w Warszawie
z pracy podległej mu jednostki i referatów śledczych województwa warszawskiego w 1948 r.,
Warszawa, 15 I 1949 r., k. 10.
40
Zgrupowanie „Lamparta”, jako ostatni pododdział bojowy lewobrzeżnego Podlasia, zostało
rozbite 11 V 1952 r. w Lesie Sokole w wyniku operacji przeciwpartyzanckiej przeprowadzonej
przez PUBP w Siedlcach i KBW. W akcji tej uczestniczyła grupa operacyjna złożona z funkcjonariuszy Wydziału III WUBP w Warszawie (na czele z jego naczelnikiem kpt. Głowackim) i PUBP
w Siedlcach (K. Krajewski, T. Łabuszewski, „Adam Ratyniec »Lampart«” [w:] Ostatni komendanci, ostatni żołnierze 1951–1963, (red.) G. Kuczyński i in. (Warszawa: Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, 2013): s. 283–285). Por także na ten temat: 3 czerwca 1952, Siedlce.
Sprawozdanie miesięczne szefa PUBP w Siedlcach za maj 1952 r. [w:] Powiat Siedlce w pierwszej
dekadzie rządów komunistycznych, (red.) K. Krajewski (Warszawa: IPN, [b.d.w.]): s. 725 i n.
41
Siedmioosobowa grupa partyzancka „Puszczyka” została rozbita 5 VII 1953 r. we wsi
Niedziałki w wyniku obławy złożonej z 1,3 tys. funkcjonariuszy UB i żołnierzy KBW (tychże,
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w powiatach województwa warszawskiego: Ciechanów, Mława, Przasnysz i Sierpc
oraz województwa olsztyńskiego: Działdowo i Nidzica)42. W 1953 r. Wydział
Śledczy uczestniczył w realizacji spraw prowadzonych przez warszawski Wydział III
przez bezpośredni udział w ustalaniu i aresztach oraz opracowywaniu planów
działań, wniosków itp. dotyczących walki z podziemiem niepodległościowym43
Między innymi w lutym 1953 r. Wydział III i Wydział Śledczy współpracowały
przy realizacji sprawy wymierzonej w członków podziemnej organizacji Polska
Organizacja Postępowa, która działała w powiecie Grodzisk Mazowiecki44.
Błędy w pracy Wydziału III były wspólnie z Wydziałem Śledczym analizowane, aby ich nie powtarzać. Przy czym w tym układzie rolę szkoleniową pełnił Wydział Śledczy. Oficerowie śledczy razem z funkcjonariuszami
Wydziału III – jeśli zachodziła taka potrzeba – uzgadniali także dalszy kierunek rozpracowań śledczych i agenturalnych. Zdarzało się jednak, że po przekazaniu danej sprawy do Wydziału Śledczego funkcjonariusze Wydziału III
nie zawsze interesowali się jej dalszym przebiegiem, uznając, że na tym ich
rola się kończy. To zjawisko, niepożądane z punktu widzenia tajnej policji,
starano się wyeliminować.

Wojewódzkie urzędy bezpieczeństwa publicznego,
powiatowe urzędy bezpieczeństwa publicznego,
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego na m.st. Warszawę
Dotychczas nieznane są szczegóły współpracy między warszawskim Wydziałem III, a jego wojewódzkimi odpowiednikami. Należy przypuszczać, że
odnosiła się ona do kwestii związanych przede wszystkim z działalnością operacyjną, np. przepływem informacji o podejrzanych osobach, środowiskach
oraz wymianą agentury. O tym ostatnim może świadczyć przypadek agenta
„Kędziora”, który w styczniu 1946 r. został przekazany do dyspozycji szefa
warszawskiego WUBP przez Wydział III WUBP w Gdańsku. Prawdopodobnie
za pośrednictwem Wydziału III WUBP w Warszawie był wykorzystywany do
rozpracowania podziemia niepodległościowego w powiecie Sokołów Podlaski45.
„Podziemie niepodległościowe w powiecie Siedlce po 1944 roku” [w:] Powiat Siedlce…,
s. 210 i n.; tychże, „Wacław Grabowski »Puszczyk«” [w:] Ostatni komendanci…, s. 215–217).
42
AIPN, 0206/31, Sprawozdanie naczelnika Wydziału Śledczego WUBP w Warszawie,
mjr. Ryszarda Roykiewicza z pracy Wydziału Śledczego WUBP i referatów śledczych PUBP
województwa warszawskiego w 1952 r., Warszawa, 19 I 1953 r., k. 43.
43
Tamże, Sprawozdanie roczne kpt. Prośniaka z pracy aparatu śledczego WUBP i PUBP
województwa warszawskiego w 1953 r., Warszawa, 23 I 1954 r., k. 7.
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Tamże, Sprawozdanie z pracy Wydziału Śledczego WUBP w Warszawie i PUBP województwa warszawskiego w lutym 1953 r., Warszawa, 5 III 1953 r., k. 76.
45
13 stycznia 1946, Sokołów Podlaski. Pismo naczelnika III Wydziału WUBP w Gdańsku
informujące o przekazaniu do dyspozycji WUBP w Warszawie agenta Mieczysława Sarnę [sic!]
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W maju 1946 r. szef WUBP w Warszawie, mjr Jan Olkowski, oraz naczelnik Wydziału III WUBP w Warszawie, por. Walenty Chmiel, wydali szefom
PUBP w województwie warszawskim rozkaz organizacyjny dotyczący walki
z podziemiem niepodległościowym. Dokument ten był dobrą ilustracją celów,
jakie stawiał przed sobą Wydział III w walce z opozycją zbrojną, a zarazem
obrazował współdziałanie, jakie na tym polu miały podjąć PUBP z MO i wojskiem. W rozkazie (jako przykładem posłużono się dokumentem skierowanym
do PUBP w Pułtusku i Płońsku) pisano:
Celem zaprowadzenia ładu i porządku w państwie, w szczególności
na terenie województwa warszawskiego, na podstawie rozkazu
naczelnych władz państwowych należy w jak najkrótszym
czasie zlikwidować wszelkie objawy bandytyzmu i nielegalnej
antypaństwowej działalności i zabezpieczyć rozwój i swobodną
odbudowę państwa. Do wykonania tych zadań powołane zostały
organa Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej i jednostki Wojska
Polskiego, które we wspólnych skoordynowanych i uzgodnionych
akcjach, przeprowadzonych równocześnie na terenie całego
województwa mają rozkaz i obowiązek zadania te wykonać46.

Województwo warszawskie podzielono na kilka rejonów, w których szefowie
poszczególnych PUBP-ów oraz dowódcy jednostek wojskowych odpowiedzialnych za „zabezpieczenie” danego rejonu, ponosili odpowiedzialność za stan
bezpieczeństwa na podległym sobie terenie. Rozkaz – w zależności od konkretnego terenu – udostępniał szefom PUBP wyciąg z rozkazu organizacyjnego,
który miał im pomóc w zorientowaniu się, jak powinno wyglądać ich współpraca z wojskiem. I tak – w zależności od konkretnego rejonu – podawano,
jakie powiaty wchodziły w ich skład, kto był w nich dowódcą, jakie siły tam
stacjonowały oraz jakie zadania przed nimi stały do wykonania47. Informowano
również o składzie osobowym (razem z uzbrojeniem): patroli, obsady punktów
kontrolnych oraz oddziałów pogotowia.
Precyzowano, że PUBP-y miały nawiązać niezwłocznie kontakt z dowódcami
jednostek wojskowych przydzielonych na teren ich powiatów, uzgodnić z nimi
współpracę i zainicjować „walkę z bandami” przez opracowanie agenturalne
i dostarczanie materiałów odnośnie do: składu oddziałów partyzanckich, ich
krypt. „Kędzior” w celu wykorzystania go do rozpracowania podziemia na terenie powiatu
Sokołów Podlaski [w:] Powiat Sokołów Podlaski…, s. 417–418.
46
AIPN, 0255/332, t. 2, Rozkaz organizacyjny szefa WUBP w Warszawie Jana Olkowskiego
oraz naczelnika Wydziału III WUBP w Warszawie, por. Chmiela, skierowany do szefów
PUBP w Garwolinie i Mińsku Mazowieckim w sprawie „walki z bandytyzmem”, ściśle tajne,
Warszawa, maj 1946 r., k. 146.
47
Tamże.
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dowództwa, bazy, rekrutacji członków i zaopatrzenia, zasięgu rejonów działania,
czasu, miejsca koncentracji, siły zamierzonych napadów itp. Każda zaplanowana akcja miała być wykonana zdecydowanie i szybko, z wykorzystaniem
elementów zaskoczenia. Jednostki wojska i KBW w celu zabezpieczenia dróg
w województwie zostały zobligowane do patrolowania ich przy pomocy patroli
o składzie określonym w danym rozkazie. W razie większych akcji należało
nawiązać kontakt z sąsiednimi rejonami oraz współdziałać z nimi, jak również zaangażować do tej współpracy władze administracyjne. Szefowie PUBP,
oprócz rutynowych raportów dekadowych, mieli wysyłać do WUBP meldunki
o każdej akcji, liczbie zabitych i rannych po obu stronach, liczbie zabitych
partyzantów, zebranym sprzęcie itp. Wszyscy funkcjonariusze odznaczający się
w walce z „bandytyzmem” mieli zostać przedstawieni do nadania im odznaczeń i nagród pieniężnych, których wysokość kształtowała się następująco: za
zdobycie granatu – 50 zł, karabinu – 100 zł, pistoletu – 200 zł, RKM – 300 zł,
moździerza, CKM lub działka – 500 zł, radiostacji – 1000 zł48.
Wydział III WUBP w Warszawie współpracował ściśle właściwie ze wszystkimi swoimi odpowiednikami w terenie – referatami III PUBP, wydziałami
III WUBP oraz Wydziałem III UBP na m.st. Warszawę. Na przykład w sierpniu 1949 r. w odpowiedzi na pytanie Wydziału III z marca tego roku PUBP
w Węgrowie przekazał listę 10 członków działającego na tym terenie podziemnego zgrupowania „Wolskiego”49. Z kolei również Wydział III dzielił się
z terenowymi placówkami UB posiadanymi informacjami. I tak np. w czerwcu
1949 r. naczelnik Wydziału III w odpowiedzi na pismo z grudnia 1948 r.
informował Wydział III WUBP w Olsztynie o schemacie struktury Zrzeszenia WiN wchodzącej w okręg warszawski wraz z obsadą personalną (do czasu
amnestii w lutym 1947 r.)50.
W celu usprawnienia pracy terenowych placówek UB funkcjonariusze Sekcji II
Wydziału III w styczniu 1947 r. przeprowadzili ich szkolenia51.
Współpraca Wydziału III z PUBP polegała przede wszystkim na wymianie
uzyskiwanych materiałów oraz przeprowadzaniu czynności śledczych i operacyjnych w rozpracowaniach oraz sprawach śledczych. PUBP były zobligowane do przysyłania Wydziałowi III szczegółowych sprawozdań okresowych
(dekadowych i miesięcznych) obrazujących aktualną sytuację na polu walki
48

Tamże, k. 146–147.
AIPN, 0235/332, t. 4, Pismo szefa PUBP w Węgrowie w sprawie członków oddziału
„Wolskiego”, ściśle tajne, Węgrów, 10 VIII 1949 r., k. 24–25.
50
AIPN, 0255/332, t. 4, Pismo naczelnika Wydziału III WUBP w Warszawie do naczelnika
Wydziału III WUBP w Olsztynie w sprawie Zrzeszenia WiN, ściśle tajne, Warszawa, 9 VI 1949 r.,
k. 44–46.
51
AIPN, 0255/332, t. 3, Sprawozdanie dekadowe kierownika Sekcji II Wydziału III WUBP
w Warszawie ppor. Rybusiewicza z pracy podległej mu jednostki od 20 I do 1 II 1947 r., ściśle
tajne, Warszawa, 8 II 1947 r., k. 7.
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z „bandytyzmem”. Pozwalały one funkcjonariuszom warszawskiego WUBP
(konsultujących oczywiście tę kwestię z centralą, czyli Departamentem III
MBP) na formułowanie wytycznych odnośnie do dalszych działań w terenie.
W takich przypadkach wiele zależało od właściwego rozpoznania i oceny
sytuacji na „obszarze wpływów” danego PUBP, co oczywiście nie zawsze miało
miejsce. Czasem powiatowe urzędy wykazywały się dowolnością w formułowaniu wniosków i nieprzystawaniem zaprezentowanego w nich obrazu do
rzeczywistości. Na przykład w sprawozdaniach z 27 marca i 17 kwietnia 1947
r. PUBP w Pułtusku zdecydowanie na wyrost informował naczelnika Wydziału
III WUBP w Warszawie o tym, że „na powiecie [sic!] pułtuskim obecnie WiN
już nie istnieje, ponieważ członkowie organizacji wychodzą z podziemia i ujawniają się”52. Przełożeni ze szczebla wojewódzkiego i centralnego podchodzili na
ogół krytycznie do takiej sprawozdawczości, żądając np. (jak w przywołanym
przypadku) inwigilacji dopiero co ujawnionej konspiracji w celu ustalenia,
czy w tym środowisku nie powstają nowe koncepcje działania w opozycji do
systemu53.
Są przesłanki do stwierdzenia, że droga do skutecznej działalności Wydziału III
prowadziła przez ścisłą współpracę z terenem. Wiele rozpracowań kończyło
się sukcesem tylko dzięki temu, że funkcjonariusze Wydziału III prowadzili
je wspólnie z funkcjonariuszami PUBP, którzy lepiej od nich orientowali się
w sytuacji na danym obszarze. Na przykład 5 lipca 1953 r. Wydział III WUBP
w Warszawie, dzięki współdziałaniu z KBW oraz PUBP, przeprowadził operację, w wyniku której udało mu się rozbić grupę Wacława Grabowskiego
„Puszczyka”. Zdobyto broń oraz aresztowano osoby współpracujące z żołnierzami podziemia. Warszawski Wydział III i PUBP w Mławie podjęły także
wspólnie dalsze działania operacyjne, dzięki którym ustalono sieć kontaktów
„Puszczyka” ze zgrupowaniami Stanisława Żurawskiego „Madeja” i Kazimierza
Dyksińskiego „Kruczka”. Przystąpiono również do aktywnego rozpracowania
osób podejrzanych o współpracę z „Madejem” i „Puszczykiem”54.
Wiedza wydziałów III o sytuacji panującej na ich terenie implikowała z ich
strony inicjatywy podjęcia razem z Wydziałem III WUBP w Warszawie wspólnej
działalności skierowanej przeciwko oddziałom podziemia niepodległościowego.
Na przykład 25 lutego 1949 r. młodszy referent Referatu III PUBP w Siedlcach,
ppor. Stanisław Bednarz, zaproponował podjęcie agenturalnego rozpracowania
o kryptonimie „Starzy”, które dotyczyło konspiracyjnych struktur Zarządu
Okręgowego Stronnictwa Narodowego oraz Narodowych Sił Zbrojnych na
52

Cyt. za: T. Łabuszewski, Działania represyjne UB wobec podziemia i społeczeństwa na terenie
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AIPN, MBP 381, Sprawozdanie zastępcy szefa WUBP w Warszawie kpt. K. Piecychny
z pracy podległej mu jednostki w lipcu 1953 r., ściśle tajne, Warszawa, 17 VIII 1953 r.,
k. 76–77.
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Podlasiu. Sprawa ta miała być (i ostatecznie była) prowadzona wspólnie z referentem Sekcji II Wydziału III WUBP w Warszawie55.
Rozpoznanie struktur podziemia przez terenowe odpowiedniki Wydziału III
nie zawsze było wystarczające. Podobnie było w sprawie „Starzy”. Mariusz
Bechta ustalił, że jej punktem wyjścia była powierzchowna wiedza siedleckich
funkcjonariuszy o zaledwie siedmiu osobach kojarzonych z podziemiem narodowym, i to bardziej z jego pionem politycznym niż wojskowym. Co więcej,
błędnie podtrzymywano wersję, według której „Szefem PAS-u przy Okręgu”
miał być ppor. Tadeusz Moniuszko „Bej”. Także mało precyzyjnie otworzono
struktury SN i NZS, posługiwano się nieaktualną od połowy 1945 r. numeracją Okręgu – „XVII”, a nie poprawną „XII”. Ten chaos informacyjny zaczęto
porządkować dopiero rok później (w 1950 r.)56.
Przepływ informacji w ramach aparatu policyjnego również nie należał do najlepszych. Podobne zjawisko wystąpiło także na polu współpracy między Wydziałem III
warszawskiego WUBP a jego powiatowymi odpowiednikami. Skutkowało to np.
tym, że nie kontynuowano zainicjowanych rozpracowań dotyczących konkretnych osób lub grup. Ilustracją tej sytuacji było zainicjowane przez kierownika
Sekcji I Wydziału III WUBP, ppor. Józefa Karubina, w Warszawie rozpracowanie
obiektowe, które dotyczyło kpt. Jerzego Wojtkowskiego „Drzazgi” i podległych mu
oddziałów AS por. Stanisława Machnika „Okonia”, „Strąkowskiego” i „Kobusa”
(wszystkie trzy zakończyły swoją działalność po ujawnieniu w 1945 r.). Rozpracowaniem objęto w sumie 22 osoby; w większości byli to żołnierze pododdziału NSZ
Machnika, zatrudnionego w Państwowym Przedsiębiorstwie Budowlanym nr 13
w Warszawie. Rozpracowanie obiektowe zostało jednak przerwane na skutek wydanej w tej sprawie (26 czerwca 1952 r.) decyzji starszego referenta Sekcji I Wydziału
III WUBP w Warszawie, chor. Wacława Budzyńskiego. Okazało się, że „Drzazga” został w kwietniu 1952 r. aresztowany przez Sekcję IV Wydziału III WUBP
w Warszawie, a figuranci sprawy nie tworzyli zwartej struktury, jak dotychczas
sądzono. Skompletowane materiały dotyczące osób objętych ściślejszą inwigilacją
miały zostać przekazane do PUBP w Siedlcach, który równolegle prowadził rozpracowanie obiektowe dotyczące… oddziału „Drzazgi”57.
Istotnym aspektem współdziałania między Wydziałem III a jego terenowymi
odpowiednikami było delegowanie do tych ostatnich własnych funkcjonariuszy
w charakterze instruktorów lub koordynatorów pracy. Na przykład taką funkcję
pełnił w PUBP w Pułtusku wysłany z warszawskiego Wydziału III oficer UB,
którego zadaniem było de facto koordynowanie działalności grupy operacyjnej
55

M. Bechta, „Wojna rewolucyjna – sowietyzacja Podlasia przez funkcjonariuszy PUBP
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dążącej do zlikwidowania oddziału NZW pod dowództwem Władysława Dziemieszkiewicza „Roja”58. Z czasem walka z nim była koordynowana wyłącznie
na szczeblu centralnym MBP w ramach założonego przez Departament III
(29 listopada 1949 r.) rozpracowania o kryptonimie „Zbiry”59. Podobna sytuacja miała miejsce w PUBP w Sokołowie Podlaskim. W celu zlikwidowania
oddziału partyzanckiego „Młota” 15 maja 1947 r. podjęto decyzję o utworzeniu sztabu grup operacyjnych o kryptonimie „M” z siedzibą w Siemiatyczach;
jego zadaniem była koordynacja działań sztabów powiatowych. W Sokołowie
Podlaskim kierował nim szef tamtejszego PUBP i starszy referent Wydziału
III WUBP w Warszawie, ppor. Łukowski60.
Usprawnieniu pracy referatów III (a także wyeliminowaniu niektórych
rażących anomalii w ich funkcjonowaniu, związanych np. z przypadkami
„naruszania praworządności”) służyły również odprawy, organizowane i prowadzone przez funkcjonariuszy delegowanych w tym celu z Warszawy. Na
przykład spotkanie o takim właśnie charakterze odbyło się 1 czerwca 1951 r.
w Sokołowie Podlaskim z udziałem naczelnika Wydziału III WUBP w Warszawie, kpt. Eugeniusz Głowackiego61.
Znajomość sytuacji na danym terenie nie przekładała się automatycznie na
jakość pracy poszczególnych PUBP w województwie warszawskim. W takich
przypadkach pogłębiała się nieufność Wydziału III WUBP wobec powierzania odpowiedzialności urzędom powiatowym za prowadzenie konkretnych
czynności operacyjnych, zwłaszcza tych, które były istotne z perspektywy UB.
Przykładem tego zjawiska były nieudolne działania PUBP w Pułtusku wobec
oddziału „Roja” (lato 1950 r.) i związane z tym przejęcie inicjatywy operacyjnej
przez Wydział III, który w tym celu powołał specjalną GO i koordynował jej
działania w terenie. Było znamienne, że wspomniana grupa została ulokowana
w Przasnyszu, a nie w Pułtusku62. Brak zaufania do miejscowych funkcjonariuszy
oddaje także dokument z października 1950 r., w którym Wydział III WUBP
w Warszawie domagał się na czas trwania operacji przeciwko Dziemieszkiewiczowi wymiany załóg posterunków MO w Kozłowie, Nasielsku, Winnicy
i Zegrzu, rzekomo w celu ich „operatywnego ubojowienia”63. Objęcie steru
operacji w terenie przez warszawski Wydział III nie oznaczało wcale powodzenia
58
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operacji, czego wymownym przykładem były kilkumiesięczne, nieskuteczne
próby zlikwidowania oddziału „Roja”, które zakończyły się powodzeniem
dopiero 9 kwietnia 1951 r. (podstawą sukcesu tej operacji był donos złożony
przez TW „Stanisława”).
W latach 1944–1954 PUBP w województwie warszawskim nie działały
efektywnie; bez pomocy ze strony WUBP w Warszawie (także jego Wydziału
III w odniesieniu do pracy referatów III) działałyby jeszcze gorzej. Uwagi
Mariusza Bechty na temat PUBP w Sokołowie Podlaskim można by zapewne
rozszerzyć również na inne terenowe placówki tajnej policji: „Bez wsparcia
logistycznego WUBP Warszawa praca operacyjna oraz pion śledczy PUBP
w Sokołowie [Podlaskim] dalekie były od sprostania zadaniom stawianym przez
kierowników urzędu. Prowadzone opieszale »sprawy obiektowego rozpracowania«, przeciągały się w nieskończoność, prowokując tym samym nerwowe
reakcje wśród funkcjonariuszy BP. Obnażały niejednokrotnie ich bezradność”64.
Także bezpośrednia kontrola Wydziału III nad właściwym przebiegiem spraw
prowadzonych przez PUBP niewiele pomagała. Zwłaszcza wtedy, gdy oczekiwania przerastały możliwości urzędów powiatowych. W sierpniu 1948 r. szef
PUBP w Sokołowie Podlaskim w następujący sposób informował naczelnika
Wydziału III o niskiej jakości pracy podległej mu jednostki i niewywiązaniu
się ze zleconych zadań: „z powodu braku jednej siły fachowej, która by poprowadziła Referat [III] na wysokości zadania, nie jesteśmy w stanie wywiązać się
z pracy i dawania odpowiedzi żądanych przez Was”65. Inny przykład dotyczy
PUBP w Pułtusku, gdzie w kwietniu 1951 r., dwa miesiące po rozpoczęciu
przez tamtejszy urząd rozpracowania „Mazowsze” (dotyczyło rozpracowania
wszystkich członków podziemia narodowego), kontrolujący jego przebieg
w Warszawie referent Sekcji IV Wydziału III Henryk Zambrzycki konstatował,
że nic nie zostało w jej ramach wykonane z powodu… urlopu prowadzącego
ją funkcjonariusza, a zebrany materiał miał znikomą wartość poznawczą66.
Jest zresztą znamienne, że pracę PUBP w Pułtusku właściwie do końca jego
działalności (1954), mimo pewnych sukcesów, cechowały chaos i nierówność
działań prowadzonych np. wobec podziemia niepodległościowego67.
Funkcjonariusze Wydziału III cieszyli się na terenie podległym pracy urzędów powiatowych właściwie nieograniczoną swobodą. Ich na ogół lepsze
64
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przygotowanie do pracy operacyjnej przynosiło czasem znaczne sukcesy. Przykładem tego może być zwerbowanie przez naczelnika Wydziału III WUBP
w Warszawie, kpt. Tadeusza Kwiatkowskiego, TW „Małachowskiego” (nota bene
siedemnastoletniego ucznia liceum im. Stanisława Małachowskiego w Płocku),
który zdekonspirował i przyczynił się do rozbicia (7 kwietnia 1950 r.) oddziału
Józefa Małczuka „Brzaska”, komendanta Obwodu „Jezioro” (Sokołów Podlaski),
podporządkowanego 6 Brygadzie Wileńskiej68.
PUBP (referaty III) były zobligowane do dostarczania Wydziałowi III meldunków okresowych (miesięcznych i dekadowych), raportów rocznych i meldunków o charakterze specjalnym (dotyczyły głównie sytuacji wyjątkowych
i nagłych, np. walk z oddziałami podziemia i ich ofiar). Naczelnik Wydziału III
był również systematycznie informowany o bieżącej aktywności (inicjatywach)
referatów III, co dotyczyło np. decyzji o założeniu rozpracowania obiektowego
na dane środowisko.
W 1952 r. wynikła kwestia współzależności i podziału kompetencji między
wydziałami III WUBP a PUBP. Rozkaz 010/52 dotyczący reorganizacji pracy
PUBP postawił wydziały III WUBP w takiej sytuacji, że w zasadzie nie miały
one swoich odpowiedników w powiatach. W powiatach wydziały III mogły
działać tylko o tyle, o ile wydziały III WUBP wyprowadzały ze swoich rozpracowań konkretne zadania dla PUBP, jeśli planowały dla nich działania
operacyjne. Aktywność wydziałów III w terenie występowała także w takich
przypadkach, gdy kontrolowały one konkretne rozpracowanie prowadzone na
szczeblu powiatu i udzielały pomocy w tych rozpracowaniach. Wielokierunkowe wykorzystanie sieci agenturalnej, przy jednoczesnej likwidacji pionowego
podziału pracy w PUBP, uczyniło z PUBP jednostkę operacyjną niezależną od
wydziałów WUBP, a podległą bezpośrednio szefowi WUBP. W tej sytuacji wiele
zadań wykonywanych dotąd przez referenta lub starszego referenta pionu III
w PUBP znajdowało odbicie w sprawozdawczości Wydziału III. Na mocy
rozkazu 010/52 szef PUBP składał sprawozdania z pracy całego urzędu szefowi
WUBP. Niesłuszne zatem było przenoszenie fragmentów tego sprawozdania
do sprawozdania Wydziału III, jeśli ten nie współdziałał, nie pomagał i nie
kierował konkretnym rozpracowaniem69.
Najskuteczniejszym sposobem walki z podziemiem okazywało się umiejętne
połącznie pracy z agenturą (gromadzenie wiarygodnych informacji o podziemiu
– liczebność, lokalizacja, uzbrojenie, taktyka, plany na przyszłość) z działalnością
GO w terenie. Ilustracją tej taktyki było rozbicie oddziału Józefa Małczuka „Brzaska”. 7 kwietnia 1950 r., po informacji o miejscu stacjonowania partyzantów,
68

T. Łabuszewski, Działania represyjne UB wobec podziemia i społeczeństwa na terenie powiatu
Sokołów Podlaski…, s. 112.
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Referat p.o. dyrektora Departamentu III MBP Leona Andrzejewskiego wygłoszony na
krajowej odprawie naczelników wydziałów III PUBP, Warszawa, maj 1953 r. [w:] Aparat
bezpieczeństwa w Polsce w latach 1953–1954…, s. 164.

Glaukopis nr 33 | 163

uzyskanej od TW „Małachowskiego” (Czesława Białowąsa) (utrzymywał on
kontakt z naczelnikiem Wydziału III WUBP w Warszawie, kpt. Kwiatkowskim), natychmiast powiadomiono o tym szefa WUBP w Warszawie i sztab
KBW. Jeszcze tego samego dnia (7 kwietnia o godz. 15) do PUBP w Sokołowie
Podlaskim przyjechali szef warszawskiego WUBP, ppłk Trochimowicz, i płk Wolański z KBW. Do operacji przystąpiono o godz. 16. Dokładne miejsce postoju
oddziału „Brzaska” wskazał „Małachowski” (w oddziale był wtedy jego starszy
brat, Witold Białowąs „Litwin”, który nie wiedział o zdradzie). Grupa szturmowa, złożona z 40 żołnierzy KBW i dwóch funkcjonariuszy PUBP, rozbiła
oddział „Brzaska” (on sam zginął w walce); jednak czterem partyzantom udało
się uciec. Także dzięki informacjom od TW „Małachowskiego” 7 kwietnia,
przed rozpoczęciem operacji przeciwpartyzanckiej, UB aresztował dziewięć
osób podejrzanych o współpracę z oddziałem „Brzaska”70.
Dobrą ilustracją współdziałania między Wydziałem III a referatami III w PUBP
(zarazem obrazującym taktykę działania UB na polu zwalczania podziemia) jest
dokument z grudnia 1949 r., dotyczący działań agenturalno-operacyjnych podjętych w ramach kontrolnego opracowania oddziału Józefa Małczuka „Brzaska”.
Funkcjonariusz UB sformułował w nich katalog czynności, które miały zmierzać
do ożywienia kontrolno-agenturalnego rozpracowania pod kryptonimem „Terroryści”. W tym celu funkcjonariusz Wydziału III wyjechał do PUBP w Sokołowie
Podlaskim w celu uzgodnienia działań operacyjnych z tamtejszym referentem
Referatu III, który prowadził analogiczne rozpracowanie. Przy jego pomocy
oraz referentów zatrudnionych w Referacie „A” przeprowadzono szczegółową
inwigilację osób (i członków ich rodzin), które pojawiały się w rozpracowaniu.
Działanie to miało na celu wytypowanie kandydatów do werbunku. Zaplanowano werbunek sołtysa, który według ustaleń UB zdobytych dzięki pracy TW
(informacje te miały zostać zweryfikowane po jego przesłuchaniu) współpracował
z „bandą”. Zaplanowano także odnowienie współpracy z dawnym konfidentem
resortu, który w świetle donosu innego konfidenta pracował na rzecz „Brzaska”. Wreszcie funkcjonariusz Wydziału III delegowany do PUBP w Sokołowie
Podlaski miał zabrać ze sobą teczkę kontrolno-agenturalnego rozpracowania
„Terroryści”, aby na miejscu uzupełniać ją o brakujące informacje71.

Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Wydział III współpracował również z KBW. Ten ostatni np. przesyłał
systematycznie meldunki operacyjne dotyczące sytuacji w rejonie zasięgu
70

12 kwietnia 1950 r., Warszawa. Raport dotyczący likwidacji por. Józefa Małczuka „Brzaska”
w dniu 7 kwietnia 1950 r. [w:] Powiat Sokołów Podlaski…, s. 476–481.
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12 grudnia 1949 r., Warszawa. Plan operacyjnego rozpracowania oddziału partyzanckiego
6 Brygady Wileńskiej AK, dowodzonego przez por. Józefa Małczuka „Brzaska” [w:] Powiat
Sokołów Podlaski…, s. 474–476.
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operacyjnego na terenie województwa warszawskiego (znalazły się tu informacje
o sytuacji w województwie, wiadomości o podziemiu zbrojnym, zestawienie
działań podjętych przez podziemie od początku okresu sprawozdawczego) oraz
sprawozdania z działalności operacyjno-bojowej (zawierały dane o działaniach
operacyjnych danych jednostek terenowych – grup operacyjnych KBW oraz
zestawienie działalności operacyjnej od początku okresu sprawozdawczego).
Wydziałowi III tego typu dokumentację przesyłał Sztab I Brygady KBW stacjonujący w Górze Kalwarii72.

Milicja Obywatelska
Stosunkowo najmniej wiadomo o współpracy Wydziału III z MO. Najprawdopodobniej jest to odbiciem ogólniejszej tendencji. Jak piszą Sławomir Poleszak
i Rafał Wnuk, „Stosunkowo najsłabiej w walkę z podziemiem zbrojnym angażowali
się funkcjonariusze MO. Przyczyną tego było duże rozproszenie posterunków oraz
słabe uzbrojenie i przeszkolenie milicjantów. Skazani na częste kontakty z podziemiem, starali się nie narazić operującym w okolicy oddziałom partyzanckim ani
członkom siatki terenowej”73. W ocenie badaczy w latach 1944–1947 w wielu
miejscowościach wytworzyła się cicha koegzystencja milicji i podziemia.
Do Wydziału III trafiały z Komendy MO województwa warszawskiego
szczegółowe raporty zawierające informacje o sytuacji dotyczącej „działalności
i likwidacji band” w powiatach (dane dotyczące miejsca, czasu, osób biorących
udział w danych zdarzeniu, ofiarach, użytej broni itp.).

Najważniejsze działania podejmowane
przez Wydział III WUBP w Warszawie w latach
1945–1954
Operacje przeciwpartyzanckie
Najważniejszymi działaniami podejmowanymi przez Wydział VII/III WUBP
w Warszawie w latach 1945–1954 były akcje o charakterze militarnym, wymierzone w struktury podziemia niepodległościowego na Mazowszu. O ile początkowo były to duże akcje, z udziałem znacznych sił, o tyle od lipca 1946 r.
(na mocy rozkazu gen. Radkiewicza) w działaniach antypartyzanckich miały
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Przykładowe meldunki tego typu z 1948 r. znajdują się m.in. w dokumentacji AIPN
w teczce o sygnaturze 0255/332, t. 3.
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S. Poleszak, R. Wnuk, „Zarys dziejów polskiego podziemia niepodległościowego 1944–
–1956” [w:] Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956 (Warszawa–Lublin:
IPN, 2007): s. XXVIII.
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uczestniczyć mobilne, dobrze uzbrojone kilkudziesięcioosobowe oddziały –
tzw. grupy operacyjne (GO). Każdej z nich przyporządkowano jeden oddział
podziemia, który miał być tropiony bez względu na okoliczności. Grupy operacyjne utrzymywały kontakt radiowy z jednostkami WP i UB. Miały do
dyspozycji także miejscową MO oraz agenturę tajnej policji74.
Od 15 do 18 lutego 1946 r. naczelnik Wydziału VII WUBP w Warszawie,
por. Chmiel, dowodził operacją wojskową (z udziałem KBW), w wyniku której
zatrzymano 43 osoby, w tym komendanta obwodu Konstantego Kociszewskiego „Górkę”, szefa wywiadu Edmunda Zakrzewskiego „Korę” oraz kilku
komendantów placówek75.
W sierpniu 1946 r. funkcjonariusze Wydziału III WUBP w Warszawie
uczestniczyli w kilku akcjach skierowanych przeciwko zgrupowaniom partyzanckim, operującym w województwach białostockim i warszawskim;
razem z dowódcami wojskowymi stali oni na czele trzech z sześciu działających w tych rejonach grup operacyjnych. Zastępca naczelnika Wydziału III,
por. Pomorski, dowodził 1. GO stacjonującą w rejonie Ostrołęki, referent
Wydziału III Lech Drążkiewicz 2. GO stacjonującą w rejonie Kadzidła, a referent Wydziału III Jerzy Lisiecki 4. GO stacjonującą w rejonie Zbójny. 3 sierpnia
1946 r. szef WUBP w Warszawie, płk Paszta, wydał tym funkcjonariuszom
rozkaz przeprowadzenia operacji zmierzających do likwidacji zgrupowań konspiracji niepodległościowej działających na podległym im terenie operacyjnym. Za całość operacji odpowiadali por. Pomorski (którego zadaniem było
zlikwidowanie zgrupowania Władysława Łukasiuka „Młota”76) oraz szef PUBP
w Ostrołęce, por. Stefan Koc (jego celem było zlikwidowanie zgrupowania
NZS pod dowództwem „Mieczysława”)77.
W nocy z 23 na 24 listopada 1946 r. pięciu funkcjonariuszy warszawskiego
UB i czterdziestu żołnierzy KBW wyjechało do gminy Stupsk (powiat Mława),
gdzie mieli przeprowadzić akcję przeciwko zgrupowaniu partyzanckiemu Zygmunta Rychcika „Lisa”. We wsi Dąbek aresztowano żołnierzy oddziału „Burego”
i Leona Jaworskiego „Słowika”. Odnaleziono także gospodarstwo w kolonii
Morawy, gdzie ukrywali się Franciszek Cieślak „Szatan” i Henryk Świtalski.
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1949 r.
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AIPN, 0255/332, t. 2, Rozkaz bojowy szefa WUBP w Warszawie płk. Paszty w sprawie
operacji antypartyzanckich w województwach białostockim i warszawskim, Warszawa, 3 VIII
1946 r., k. 187–189.
75

166 | Strażnicy reżimu

Obaj ranni w walce żołnierze podziemia zostali zatrzymani. Zarekwirowano
im broń i amunicję78.
Od 11 do 15 stycznia 1947 r. w powiecie Maków funkcjonariusze Wydziału III
WUBP w Warszawie razem z żołnierzami lWP aresztowali 46 członków NZW.
Wśród nich znajdował się m.in. por. Eugeniusz Kołodziejski „Gwiazda”,
zastępca kpt. Józefa Nowocińskiego „Młota”, „Burego” (inspektora Okręgu
„Mazowsze” NZW) i szef Pogotowia Akcji Specjalnej (PAS) w powiecie Maków.
Dowodził on grupą, która m.in. zaatakowała więzienie w Pułtusku79.
9 października 1947 r. szef WUBP w Warszawie, płk Paszta, i dowódca
KBW województwa warszawskiego, mjr Kowalski, opracowali plan operacyjny
dotyczący likwidacji w dniach 15 października – 30 listopada 1947 r. oddziałów
Jana Kozłowskiego „Lasa”, Władysława Łukasiuka „Młota” i Zbigniewa Zwańskiego „Nocy”. Postanowiono wydzielić specjalne grupy operacyjne złożone
z żołnierzy KBW. O planach tych został poinformowany także Wydział III
WUBP w Warszawie80.
W drugiej dekadzie października 1947 r. sekcja I Wydziału III, na podstawie
informacji uzyskanych podczas śledztwa od dowódcy oddziału „Młota”, Janusza
Kotowskiego „Mściciela”, przeprowadziła w powiatach Siedlce i Węgrów trzy
operacje, których celem była likwidacja zgrupowania Władysława Łukasiuka.
W ich wyniku aresztowano 10 osób, które zostały przekazane do dyspozycji
Wydziału Śledczego WUBP w Warszawie. W wyniku tych operacji resort
bezpieczeństwa zdobyła także broń i amunicję81.
Od 20 kwietnia do 9 lipca 1948 r. Wydział III przeprowadził w województwie warszawskim kilka operacji, dzięki którym udało mu się zabić
pięciu i aresztować 11 żołnierzy zgrupowania „Lasa”. Ponadto zatrzymano
20 jego współpracowników. Zarekwirowano znaczną liczbę broni – w sumie
107 erkaemów, karabinów, pistoletów maszynowych i pistoletów82. Zabito
również dwóch i aresztowano jednego członka zgrupowania „Błękita”.
Ponadto zatrzymano 15 członków siatki organizacyjnej tej grupy i 14 jej
78
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współpracowników83. Podczas działań wymierzonych w zgrupowanie „Młota”
zabito co najmniej dwóch jego członków (dane na ten temat są jednak niepełne)84. Ponadto Wydział III WUBP w Warszawie zlikwidował w powiecie
garwolińskim dwie struktury: jedenastoosobową pod dowództwem Tadeusza
Mysiaka „Igły” i młodzieżową organizację działającą w gimnazjum w Irenie.
W powiecie Płońsk zlikwidowano ośmioosobową grupę ROAK.
W nocy z 7 na 8 czerwca 1948 r. Wydział III WUBP w Warszawie wspólnie z PUBP w Mińsku Mazowieckim przeprowadził w gminach Chruścice
i Kuflew w powiecie Mińsk Mazowiecki operację przeciwko partyzantom „Orła”
(dawniej Żeskiewicza). W jej wyniku zatrzymano magazyniera broni oddziału
„Orła”, Władysława Kurowskiego. W miejscu jego zamieszkania, czyli w Woli
Paprotnej odkryto również magazyn broni. Aparat policyjny zatrzymał w sumie
11 współpracowników „Orła”, w tym dwóch księży z parafii Kuflew i Mrozy85.
Od 20 do 27 września 1948 r. Wydział III warszawskiego WUBP zlikwidował Sztab Okręgu NSZ Nr 23. W ramach tych działań aresztowano ponad
80 osób, w powiecie sierpeckim zabito dowódcę NSZ Franciszka Majewskiego
„Mściciela”, „Słonego”, który był członkiem Sztabu Okręgu nr 2386. 29 września, po zeznaniach „Romana”, Wydział III odkrył archiwum Okręgu NSZ
nr 23, które zawierało wiele istotnych dokumentów dotyczących działania tej
struktury podziemia niepodległościowego87.
Funkcjonariusze Wydziału III przeprowadzili 26 listopada 1948 r. operację
w gminie Karniewo, podczas której aresztowano 22 żołnierzy NZW. Podczas
rewizji u szefa wywiadu NZW na gminę Karniewo Rudolfa Ogonowskiego
„Bystrego” odnaleziono magazyn broni88.
Po informacji uzyskanej od TW „Jodła” (jego personaliów nie udało się
dotychczas ustalić) 8 lutego 1949 r. siły UB na czele z szefem WUBP w Warszawie, ppłk. Bronisławem Trochimowiczem, oraz zastępcą szefa Wydziału III
WUBP w Warszawie, kpt. Kwiatkowskim, przystąpiły do likwidacji siedmioosobowego zgrupowania Wiktora Stryjkowskiego „Cacki”. Żołnierze podziemia zostali we wsi Gałka otoczeni przez sześćdziesięciopięcioosobową grupę
83
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operacyjną z Płocka. Na miejsce przybyła później dodatkowo trzydziestoosobowa grupa funkcjonariuszy z PUBP w Sierpcu. Po nieudanych pertraktacjach
doszło do walki, w wyniku której grupa „Cacki” została rozbita. On sam, razem
z trzema innymi podkomendnymi, dostał się do niewoli. Zginęło trzech jego
żołnierzy89.
Dzień później (9 lutego 1949 r.), także na skutek donosu, który dotarł
do PUBP w Mławie, funkcjonariusze resortu bezpieczeństwa z Wydziału III
WUBP w Warszawie przystąpili do działań zmierzających do likwidacji grupy
„Mściciela”. Trochimowicz i Kwiatkowski zorganizowali w tym celu GO, która
11 lutego przystąpiła do walki o zdobycie schronu (znajdował się w lesie koło
folwarku Majdan), w którym ukrywał się „Mściciel” ze swoimi podkomendnymi. W wyniku tej walki zginęło sześciu jego żołnierzy, a czterech dostało się
do niewoli. W schronie odkryto arsenał broni90.
19 sierpnia 1949 r. w lesie koło miejscowości Wierzchlas (powiat Ostrołęka)
agentura resortu bezpieczeństwa (TW „Czarny”, „Poprawny” i „Zbigniew”),
ulokowana przez naczelnika Wydziału III WUBP w Warszawie, kpt. Kwiatkowskiego, zabiła komendanta Okręgu XVI NZW Witolda Boruckiego „Babinicza”,
„Dąba” oraz Stanisława Suchołsiaka „Szarego” i członka jego patrolu Henryka
Małkowskiego „Ciętego”91.
Niecałe dwa miesiące później (15 października 1949 r.) żołnierze KBW
dowodzeni przez naczelnika Wydziału III WUBP w Warszawie, kpt. Kwiatkowskiego, i szefa UBP w Przasnyszu, por. Głowackiego, po informacji agenturalnej
udali się w okolice Olszewka (gmina Jednorożec), którędy miała przechodzić
grupa Eugeniusza Lipińskiego „Mrówki”. Faktycznie doszło do tego przemarszu.
W wyniku walki funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa i KBW zabili pięciu
żołnierzy podziemia niepodległościowego na czele z „Mrówką”92.
W grudniu 1949 r. WUBP w Warszawie podjął rozpracowanie agenturalne
„Rozbójnicy”, wymierzone w zgrupowanie Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”.
30 grudnia tego roku działająca w ramach tej sprawy GO pod dowództwem
zastępcy naczelnika Wydziału III WUBP w Warszawie, kpt. Jana Żelazki,
i dowódcy grupy KBW w Sokołowie Podlaskim, ppor. Główczyńskiego, rozbiła
patrol Jana Czarnockiego „Huragana”93.
89

AIPN, 0206/404, Raport specjalny naczelnika Wydziału III WUBP w Warszawie dotyczący
rozbicia grupy Wiktora Stryjkowskiego „Cacki”, ściśle tajne, Warszawa, 14 II 1949 r., k. 14.
90
Tamże, k. 15.
91
Tamże, Raport specjalny naczelnika Wydziału III WUBP w Warszawie dotyczący zabójstwa komendanta Okręgu XVI NZW Witolda Boruckiego, ściśle tajne, Warszawa, 20 VIII
1949 r., k. 94.
92
Tamże, Raport specjalny szefa PUBP w Przasnyszu w sprawie zlikwidowania Eugeniusza
Lipińskiego „Mrówki”, Przasnysz, 22 X 1949 r., k. 135.
93
T. Łabuszewski, Działania represyjne UB wobec podziemia i społeczeństwa na terenie powiatu
Sokołów Podlaski…, s. 110.
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We wrześniu 1950 r. Wydział III WUBP w Warszawie zlikwidował: w powiecie siedleckim – dwuosobowy patrol „Wrony” (aresztowano 17 współpracowników tego zgrupowania), w powiecie warszawskim – czteroosobową grupę
„Wiatraka” (aresztowano jej 18 współpracowników), w powiecie Sokołów
Podlaski – czteroosobową grupę „Pomidora” (aresztowano jej dwóch współpracowników) i w powiecie Ostrów Mazowiecka – członka zgrupowania „Kniołka”
(aresztowano 32 żołnierzy podziemia niepodległościowego)94. Ze względu na
silne oparcie w terenie funkcjonariusze Wydziału III zastosowali w tym czasie
represje w stosunku do rodzin żołnierzy konspiracji antykomunistycznej. Najbardziej jaskrawą ich postacią były wysiedlenia (nie wiadomo dokładnie, ile osób
objęły). Ponadto skonfiskowano sześć gospodarstw rolnych oraz zastosowano
nacisk administracyjny w stosunku do 20 rodzin bogatych chłopów, które
podejrzewano o kontakt z „leśnymi”95. Warto odnotować, że działania tego typu
były czasem równie skuteczne, jak duże operacje antypartyzanckie. Na przykład po skonfiskowaniu mienia i wysiedleniu z powiatu Maków Mazowiecki
rodziny jednego z członków oddziału Bolesława Częścika „Longina” on sam
zgłosił się do WUBP w Warszawie, zdekonspirował i ujawnił magazyn broni96.
20 października 1950 r. Sekcja III Wydziału III WUBP w Warszawie rozbiła
na podstawie informacji uzyskanych w Departamencie V MBP organizację
pod nazwą Polska Armia Wyzwoleńcza, która działała w powiecie Ostrołęka.
Aresztowano siedmiu jej członków97.
W listopadzie 1950 r. Wydział III warszawskiego WUBP, wspólnie z PUBP
oraz KBW, przeprowadził w 14 mazowieckich powiatach łącznie 24 operacje
przeciwko oddziałom podziemia niepodległościowego (w powiatach Siedlce
były to cztery operacje; Ostrów Mazowiecka – trzy operacje; Grodzisk Mazowiecki, Maków Mazowiecki, Pułtusk, Sierpc i Sokołów – po dwie operacje
oraz Ciechanów, Garwolin, Mińsk Mazowiecki, Sochaczew, Węgrce, Włochy
i Wołomin – po jednej operacji). W wyniku tych działań zabite zostały dwie
osoby, a 49 aresztowano98. Partyzantom odebrano znaczną ilość broni i amunicji. W tym czasie w województwie warszawskim operowało jeszcze dziewięć
kilku-, kilkunastoosobowych patroli lub oddziałów partyzanckich pod dowództwem: „Huzara”, „Roja”, „Longina”, „Nocy”, „Wronki”, „Wira”, „Kruczka”,

94

AIPN, MBP 378, Sprawozdanie szefa WUBP w Warszawie z pracy podległej mu jednostki
we wrześniu 1950 r., ściśle tajne, Warszawa, 17 X 1950 r., k. 135.
95
Tamże, k. 136.
96
Tamże.
97
AIPN, 0206/410, Raport sytuacyjny kpt. Jana Żelazko, Warszawa, 21 X 1950 r., k. 406.
98
AIPN, MBP 378, Sprawozdanie szefa WUBP w Warszawie, ppłk. Bronisława Trochimowicza z pracy podległej mu jednostki od 1 do 30 XI 1950 r., ściśle tajne, Warszawa, 15 XII
1950 r., b.p.

170 | Strażnicy reżimu

„Szałańskich” oraz „Roga”99. W celu rozpracowania i zlikwidowania tych struktur stworzono GO złożone z funkcjonariuszy UB i MO. Kierownikami sześciu
takich grup zostali szefowie PUBP, a pozostałych dwóch – komendanci MO.
W grudniu 1950 r. Wydział III przy pomocy wydziałów III PUBP zabił
dwóch członków podziemia tworzących tzw. grupę „Wronki”, która operowała
w powiecie siedleckim. Ten sam los spotkał „Longina”, który razem ze swoim
towarzyszem broni działał w powiatach Ciechanów, Maków, Olsztyn i Przasnysz100. W tym samym miesiącu Wydział III, w celu rozpracowania i likwidacji
oddziałów „Kmiołka”101 i „Roja” zwerbował dwóch spośród ich członków.
Również w grudniu 1950 r. aresztowano 46 osób związanych z konspiracją
niepodległościową oraz zarekwirowano należącą do nich broń i amunicję102.
W lutym 1951 r. Wydział III warszawskiego WUBP przeprowadził w powiatach: Garwolin, Grójec, Mińsk Mazowiecki, Mława, Pułtusk, Sierpc i Wołomin łącznie 10 operacji przeciwko „bandom”. Aresztowano 25 osób (w tym
3 „bandytów”). Zdobyto broń i amunicję103. W następnym miesiącu Wydział
III przeprowadził 11 tego typu operacji w powiatach: Ciechanów, Garwolin,
Mława, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Przasnysz, Siedlce, Włochy. Aresztowane zostały 33 osoby, w tym 13 żołnierzy podziemia. Zarekwirowano
kilkanaście sztuk broni palnej104.
14 października 1951 r. Wydział III przy pomocy KBW zlikwidował zgrupowanie Stanisława Kakowskiego „Kazimierczuka”. Razem z nim zginęło dwóch
innych żołnierzy podziemia, a jeden został ranny. Zatrzymano ponadto siedem
osób podejrzewanych o kontakt z grupą „Kazimierczuka”105.
Pod koniec stycznia 1951 r. (i w dniach następnych) doszło do rozbicia
przez Wydział III organizacji Niepodległościowe Siły Zbrojne; aresztowano
wszystkich jej członków106.
99

Tamże, Sprawozdanie szefa WUBP w Warszawie z pracy podległej mu jednostki w listopadzie 1950 r., ściśle tajne, Warszawa, 15 XII 1950 r., k. 156–157.
100
Tamże, Sprawozdanie szefa WUBP w Warszawie, ppłk. Bronisława Trochimowicza z pracy
podległej mu jednostki w grudniu 1950 r., ściśle tajne, Warszawa, 16 I 1951 r., k. 168.
101
Tzw. grupę „Kmiołków” utworzyli po amnestii 1947 r. żołnierze AK-WiN, bracia Jan
Kmiołek „Mazurek”, „Wir” oraz Franciszek Kmiołek „Leszek”. Grupa ta działała w powiecie
Pułtusk do 1951 r.
102
AIPN, MBP 378, Sprawozdanie szefa WUBP w Warszawie, ppłk. Bronisława Trochimowicza
z pracy podległej mu jednostki w grudniu 1950 r., ściśle tajne, Warszawa, 16 I 1951 r., k. 168.
103
AIPN, 01265/409, Sprawozdanie Szefa WUBP w Warszawie, ppłk. Bronisława Trochimowicza za luty 1951 r., ściśle tajne, Warszawa, 17 III 1951 r., k. 16–17.
104
Tamże, Sprawozdanie Szefa WUBP w Warszawie, ppłk. Bronisława Trochimowicza za
marzec 1951 r., ściśle tajne, Warszawa, 19 IV 1951 r., k. 28.
105
AIPN, 0206/410, Raport sytuacyjny naczelnika Wydziału III WUBP w Warszawie,
kpt. Eugeniusza Głowackiego, Warszawa, 14 X 1951 r., k. 71.
106
AIPN, 0206/433, Meldunek sytuacyjny zastępcy naczelnika Wydziału III WUBP w Warszawie, kpt. Eugeniusza Głowackiego z działalności podziemia w województwie warszawskim,

Glaukopis nr 33 | 171

W kwietniu 1952 r. została zorganizowana GO, która działała w powiecie siedleckim. W jej skład weszli funkcjonariusze Wydziału III WUBP w Warszawie,
PUBP w Siedlcach i żołnierze KBW. Celem grupy była likwidacja zgrupowania
„Lamparta”107. Po dwóch miesiącach działania te zakończyły się sukcesem.
O znacznej skali tej operacji może świadczyć to, że w jej trakcie aresztowano
126 osób, z tego jednak zaledwie trzy były członkami oddziału „Lamparta”,
a pozostałe jej współpracownikami. Zdobyto broń palną i amunicję108.
Sekcja III Wydziału III rozbiła 12 września 1952 r. organizację Wolna Idea
Polski na terenie gminy Garwolin i Mińsk Mazowiecki; aresztowano kilkunastu
jej członków109.
21 października tego roku Wydział III przeprowadził nieudaną operację ujęcia
Wacława Grabowskiego „Puszczyka” podczas zaplanowanego spotkania z nim
TW o pseudonimie „21”. Grupy funkcjonariuszy przybyły na miejsce spotkania
opóźnione, a „Puszczykowi” i jego ludziom udało się zbiec z obławy; pościg za
nimi nie przyniósł rezultatów. W związku z tym Wydział III WUBP w Warszawie
ponownie opracował plany operacyjne uwzględniające nowe werbunki, aresztowanie osób podejrzanych o współpracę z „Puszczykiem” oraz zwielokrotnienie
spotkań z agenturą110. Warto odnotować, że nieudana akcja zatrzymania „Puszczyka” została skrytykowana przez p.o. dyrektora Departamentu III MBP Leona
Andrzejewskiego, który podczas odprawy naczelników wydziałów III WUBP
przywołał ją jako przykład niekompetencji działania Wydziału III:
Kiedy WUBP Warszawa miał agenturalne dotarcie i możliwości
organizacyjnego podporządkowania jego grupy [tj. „Puszczyka” –
B.N.], wówczas nerwowo nie wytrzymał i zamiast doprowadzić do
końca zapoczątkowaną, słuszną kombinację, nie wykorzystano chęci
bandy skontaktowania się z [kontrolowaną przez nas] organizacją,
Warszawa, 31 I 1951 r., k. 378; tamże, Meldunek sytuacyjny zastępcy naczelnika Wydziału III
WUBP w Warszawie, kpt. Eugeniusza Głowackiego z działalności podziemia w województwie
warszawskim, Warszawa, 1 II 1952 r., k. 376–377; tamże, Meldunek sytuacyjny zastępcy
naczelnika Wydziału III WUBP w Warszawie, kpt. Eugeniusza Głowackiego z działalności
podziemia w województwie warszawskim, Warszawa, 5 II 1952 r., k. 374.
107
AIPN, MBP 380, Sprawozdanie szefa WUBP w Warszawie, ppłk. Bronisława Trochimowicza z pracy podległej mu jednostki od 1 do 30 IV 1952 r., ściśle tajne, Warszawa,
21 V 1952 r., k. 35.
108
Tamże, Sprawozdanie szefa WUBP w Warszawie, ppłk. Bronisława Trochimowicza z pracy
podległej mu jednostki od 1 do 31 V 1952 r., ściśle tajne, Warszawa, 20 VI 1952 r., k. 89.
109
AIPN, 0206/433, Meldunek sytuacyjny zastępcy naczelnika Wydziału III WUBP w Warszawie ppor. R. Tabaczyńskiego z działalności podziemia w województwie warszawskim,
Warszawa, 13 IX 1952 r., k. 253–254.
110
AIPN, MBP 380, Sprawozdanie szefa WUBP w Warszawie, ppłk. Bronisława Trochimowicza z pracy podległej mu jednostki od 1 do 31 X 1952 r., ściśle tajne, Warszawa, 15 XI
1952 r., k. 111.
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zrezygnowano z możliwości agencyjnego rozpracowania samej bandy
i jej powiązań w terenie, a poszło się po najmniejszej linii oporu
i postanowiono likwidować bandę w czasie kontaktu jej z agentem.
Wynik tej prymitywnej roboty jest taki, że banda chodzi dalej,
a z naszej strony zostali ciężko ranni pracownicy operacyjni. I to
stało się w województwie, które posiada doświadczenie dobrej,
głębokiej pracy z agenturą w sprawie wyprowadzenia i likwidacji
bandy „Kmiołka”111.

5 lipca 1953 r. Wydział III we współpracy z PUBP w Mławie zlikwidował
w miejscowości Niedziałki oddział „Puszczyka”. W wyniku tych działań zabito
siedem osób na czele z Grabowskim, aresztowano czterech współpracowników
jego zgrupowania oraz odkryto magazyn broni112. Funkcjonariusze ustalili,
że oddział „Puszczyka” kontaktował się i współpracował ze zgrupowaniami
„Kruczka” i „Madeja”.
W listopadzie 1953 r. Wydział III we współpracy z KWMO zorganizował dwanaście GO, które działały w województwie warszawskim w celu
lepszego infiltrowania powiatów i „oczyszczenia” ich z żołnierzy podziemia
niepodległościowego113.

Ważniejsze sprawy operacyjne, rozpracowania
i aresztowania dokonane przez Wydział III WUBP
w Warszawie
Sekcja I Wydziału III WUBP w Warszawie założyła 9 września 1946 r.
RA „Burza” na zgrupowanie Edwarda Mazurczaka „Dziadka”, „Żubra”. W listopadzie 1946 r. został on zabity, co skutkowało rozformowaniem jego oddziału
i przejściem jego podkomendnych do oddziału Władysława Łukasiuka „Młota”.
Sprawa RA „Burza” została zakończona w pierwszej dekadzie czerwca 1947 r.;
związaną z nią ważniejszą dokumentację dołączono do sprawy RA „Dywersja”,
którą prowadzono przeciwko zgrupowaniu „Młota”. Łącznie Sekcja I Wydziału
111

Referat p.o. dyrektora Departamentu III MBP Leona Andrzejewskiego wygłoszony na
krajowej odprawie naczelników wydziałów III PUBP, Warszawa, maj 1953 r. [w:] Aparat
bezpieczeństwa w Polsce w latach 1953–1954…, s. 158–159.
112
AIPN, 1572/155, Rozkaz szefa WUBP w Warszawie, ppłk. Bronisława Trochimowicza
w sprawie wynagrodzenia funkcjonariuszy Wydziału III WUBP w Warszawie i PUBP w Mławie
za zlikwidowanie oddziału „Puszczyka”, ściśle tajne, Warszawa, 5 VIII 1953 r., k. 65; AIPN,
01265/411, Sprawozdanie zastępcy szefa WUBP w Warszawie, kpt. K. Piecychny z pracy
podległej mu jednostki w lipcu 1953 r., ściśle tajne, Warszawa, 17 VIII 1953 r., k. 76–77.
113
AIPN, 01265/411, Sprawozdanie zastępcy szefa WUBP w Warszawie, kpt. K. Piecychny
z pracy podległej mu jednostki w listopadzie 1953 r., ściśle tajne, Warszawa, 11 XII 1953 r.,
k. 117.
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III WUBP w Warszawie prowadziła w tym samym czasie (czerwiec 1947 r.)
42 sprawy RA i 11 spraw formularnych114.
W listopadzie 1946 r. Sekcja I Wydziału III założyła sprawę RA o kryptonimie „Burłaki” [sic!], którą prowadzono przeciwko dawnym żołnierzom AK
podejrzewanym przez tajną policję o przynależność do „band leśnych”. Rozpracowanie agenturalne „Burłaki” dotyczyło bezpośrednio: Henryka Ostrowskiego,
Jana Szymańskiego, Karoliny Szymańskiej i Mariana Wesołowskiego115.
W 1946 r. w Sekcji III Wydziału III założono RA „Alarm” na Komendę Obwodu
wchodzącego w skład Okręgu Białostockiego NZW „Chrobry”. W 1947 r. część
członków tamtejszego NZW ujawniła się, a pozostali działali nadal w konspiracji.
W opracowaniu sprawy RA „Alarm” figurowało 81 osób, działało sześciu TW
(„Brona”, „Bronisław”, „Korda”, „Manierka”, „Wrona” i „Zgoda”) i dwóch informatorów („Szulborski” i „Wierny”)116. W marcu 1948 r. postanowiono, że w sprawę
„Alarm” będą także zaangażowane WUBP w Białymstoku oraz PUBP w Ostrowi
Mazowieckiej. W związku Sekcja III Wydziału III WUBP w Warszawie miała za
zadanie: uporządkować posiadane materiały, wydzielając z nich dokumentację
dotyczącą komendanta Okręgu Białostockiego NZW „Chrobry”, płk. Władysława
Żwańskiego „Błękita” i jego współpracowników, zestawić plan rozpracowania i po
uzgodnieniu z WUBP w Białymstoku przesłać do Wydziału III Departamentu III
MBP. Do 15 kwietnia Sekcja III Wydziału III miała z kolei założyć kontrolne
opracowanie na Komendę Obwodu NZW Ostrów Mazowiecka po uprzednim
otrzymaniu z PUBP w Ostrowi Mazowieckiej planu opracowania117.
W styczniu 1947 r. Sekcja II Wydziału III kontynuowała rozpoczęte w 1946 r.
RA „Nowi” (obejmowało członków Zrzeszenia WiN wchodzących w skład
mniejszych struktur, które podlegały pod obwód „Otylia”) oraz „Powstańcy”
(obejmowało z kolei członków Zrzeszenia WiN obwodu garwolińskiego, wchodzących w skład okręgu lubelskiego)118.
W drugiej dekadzie lipca 1947 r. Sekcja I Wydziału III prowadziła 9 spraw
formularnych. Dotyczyły one konkretnych osób podejrzanych o różnego rodzaju
działalność – od ściśle opozycyjnej (antysystemowej) po napady rabunkowe119.
114

AIPN, 0206/394, Raport z pracy operacyjnej Sekcji I Wydziału III WUBP w Warszawie
w pierwszej dekadzie czerwca 1947 r., ściśle tajne, Warszawa, 17 VI 1947 r., k. 159.
115
AIPN, 0206/387, Sprawozdanie Sekcji I Wydziału III WUBP w Warszawie z pracy operacyjnej w drugiej dekadzie listopada 1946 r., ściśle tajne, Warszawa, 22 XI 1946 r., k. 157.
116
AIPN, 0255/332, t. 3, Informacja Sekcji III Wydziału III WUBP w Warszawie na temat
rozpracowania NZW o kryptonimie „Alarm”, ściśle tajne, Warszawa, 15 III 1948 r., k. 110.
117
Tamże.
118
AIPN, 0255/332, t. 3, Sprawozdanie kierownika Sekcji II Wydziału III WUBP w Warszawie, ppor. Rybusiewicza z pracy podległej mu jednostki od 20 I do 1 II 1947 r., ściśle tajne,
Warszawa, 8 II 1947 r., k. 7.
119
AIPN, 0206/394, Raport z pracy operacyjnej Sekcji I Wydziału III WUBP w Warszawie
w drugiej dekadzie lipca 1947 r., ściśle tajne, Warszawa, 28 VII 1947 r., k. 236.
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Do 25 kwietnia 1948 r. Sekcja III Wydziału III miała założyć sprawę kontrolną na komendy obwodowe Okręgu NZW (w jego skład wchodziły powiaty:
Ciechanów, Maków Mazowiecki, Ostrołęka, Płock, Płońsk, Przasnysz, Pułtusk,
Sierpc i Mława). Ta sama sekcja miała założyć RA na Komendę Okręgu NZW
„Orzeł” i do 30 kwietnia 1948 r. przesłać Wydziałowi III Departamentu III
MBP związany z tym plan działania120.
W pierwszym kwartale 1948 r. Sekcja III Wydziału III WUBP w Warszawie prowadziła opracowanie o kryptonimie „Oprych”, wymierzone w byłych
żołnierzy Pogotowia Akcji Specjalnej (PAS) NSZ z grupy ks. Bolesława Stefańskiego. Ponieważ osoby te mieszkały w województwie warszawskim i nie pełniły
ważnych funkcji w podziemiu, opracowanie „Oprych” polecono przekazać do
20 marca 1948 r. do UBP na m.st. Warszawa w celu dalszego opracowania.
Sekcja III miała na to opracowanie założyć tzw. teczkę kontrolną do 20 marca121.
Sekcja III Wydziału III przystąpiła do zakładania RA na 18 członków OP.
Stwierdzono jednak, że większość rozpracowywanych osób przebywa za granicą,
a pozostałe poza województwem warszawskim. W związku z tym polecono
w rozpracowaniu pozostawić tylko jedną osobę – Józefa Kraśnickiego (mieszkał
w powiecie płockim) i do 5 kwietnia nadesłać do Wydziału III Departamentu III
MBP plan jego opracowania. Resztę materiałów, dotyczącą innych członków
OP, polecono przesłać do Wydziału III Departamentu III MBP najpóźniej do
5 kwietnia 1948 r. Przy rozpracowaniu Kraśnickiego Wydział III WUBP miał
współpracować z Referatem IV i V PUBP w Płocku122.
W marcu 1948 r. w Sekcji III Wydziału III w odniesieniu do rozpracowania NSZ pozostawała jedynie sprawa o kryptonimie „Doliniarze”, która
dotyczyła mieszkających w stolicy dawnych członków Komendy Warszawskiej
NSZ. W sprawie tej resort nie posiadał jednak żadnej agentury. W tej sytuacji
do 25 marca 1948 r. polecono uporządkować związaną z nią dokumentację
i przesłać do dalszego prowadzenia UBP na m.st. Warszawę. Podobną procedurę Sekcja III miała zastosować w wypadku sprawy ewidencyjnej założonej na
ujawnionego byłego komendanta Obwodu NSZ Bielsk Podlaski Zalewskiego
„Taminy”, który mieszkał w Warszawie123.
Sekcja III Wydziału III prowadziła sprawę o kryptonimie „Walter”, dotyczącą działalności Polskiego Stronnictwa Demokratycznego; figurowało w niej
siedem osób. Ponieważ sprawa „Walter” miała „zabarwienie sanacyjne”, miała
zostać do 17 marca 1948 r. przesłana do dalszego procedowania Sekcji II
Wydziału III WUBP.
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Sekcja III zajmowała się także sprawą grupową pod kryptonimem „Ziuta”,
która dotyczyła pięciu osób „prowadzących wrogą działalność w ramach nieokreślonej bliżej organizacji, utrzymując kontakty z bandami w pow[iecie] ostrołęckim”. Osoby te zostały objęte inwigilacją przez PUBP w Ostrołęce i UBP na
m.st. Warszawę pod kierownictwem Sekcji III Wydziału III WUBP w Warszawie124.
W maju 1947 r. Sekcja III Wydziału III zaczęła rozpracowanie okręgu warszawskiego Stronnictwa Narodowego (SN) na podstawie materiałów śledczych
przesłanych z Wydziału III Departamentu III MBP. Rozpracowaniu nadano
kryptonim „Spółka”. Pierwszy plan rozpracowania okręgu został sporządzony
9 maja 1947 r. i dotyczył dokonania sześciu werbunków. Został jednak wykonany
dopiero w październiku tego roku (z czteromiesięcznym opóźnieniem), przy czym
zamiast planowanych sześciu zwerbowano jedynie dwóch TW, z czego faktycznie aktywny był jedynie jeden – TW „Żmija”. Maria Łopuszyńska nie zgodziła
się na podjęcie współpracy i została skazana na 6 lat więzienia. Kolejny plan,
z 10 listopada 1947 r., wyznaczał pięć werbunków z terminem wykonania do
20 stycznia 1948 r. Dopiero jednak w marcu 1948 r. udało się zwerbować jednego
kandydata – „Kazimierza” (równocześnie od grudnia 1947 r. zerwano kontakt
z TW „Żmiją”). W związku z tym Sekcja III otrzymała zadanie zwerbować do
końca marca 1948 r. członków SN, przesłać do poszczególnych PUBP materiały
dotyczące obwodów SN z obszernymi informacjami i polecić referatom III
założyć rozpracowanie na obwody SN, przeprowadzenie rozpracowania w kierunku „wyjścia” na działalność SN w danym powiecie – aby objąć ją kontrolą
oraz rozpracować stronnictwo przy współudziale referatów IV i V przy ściślejszej
kontroli Sekcji III WUBP125. Do tego czasu Sekcja III Wydziału III ograniczała
się do przesłania materiałów na powiat z poleceniem rozpracowania, co nie
przynosiło spodziewanych rezultatów. Na obwody SN rozpracowywane przez
PUBP-y miały być założone w Sekcji III teczki kontrolne do 30 marca 1948 r.
Do 10 kwietnia tego roku – po wykonaniu wszystkich innych planów – Sekcja III
miała przesłać do Wydziału III Departamentu III MBP dalszy plan rozpracowania
Okręgu Warszawskiego SN126. Ze względu na znaczną liczbę rozpracowywanych
członków stronnictwa (według obliczeń UB było ich co najmniej 1226) rozpracowywanie ich wykraczało poza możliwości referatów III; w związku z tym
konieczna była w tym pomoc ze strony innych referatów w PUBP – I, IV lub V.
Rozpracowanie prowadzone przez inne referaty musiało być prowadzone w porozumieniu z referatami III, a całość kontrolowała Sekcja III Wydziału III WUBP
w Warszawie127. Na podstawie przesłanych planów rozpracowań przez referaty
III Sekcja III warszawskiego WUBP do 30 kwietnia 1948 r. miała sporządzić
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na ich podstawie ogólny plan rozpracowania i przedstawić go do zatwierdzenia
przez Wydział III Departamentu III MBP128.
Od 1 maja do 1 czerwca 1948 r. funkcjonariusze Wydziału III aresztowali 12 „bandytów” (nie wiadomo dokładnie, kto ukrywał się pod tą kategorią zatrzymanych), 17 członków podziemnych organizacji konspiracyjnych,
40 ich współpracowników oraz 85 osób podejrzanych129.
W lutym 1949 r. Wydział III razem z Referatem III PUBP w Siedlcach
prowadził rozpracowanie agenturalne „Starzy” (w 1951 r. zmieniło nazwę na
„Folwark”), wymierzone w konspiracyjne struktury SN i NSZ na Podlasiu.
Cała akcja była koordynowana przez warszawski Wydział III WUBP na czele
z jego naczelnikiem kpt. Edwardem Głowackim. Do 27 października 1951 r.
w ramach zagadnienia obiektowego „Folwark”, prowadzonego przez PUBP
w Siedlcach, rozpracowano na podstawie „materiałów kompromitujących”
49 osób z SN i NSZ, w większości mieszkańców powiatu Siedlce130.
Po przesłuchaniu 38 członków Zrzeszenia WiN (aresztowanych w 1945 r.
przez WUBP w Warszawie i osądzonych w lipcu 1946 r. w procesie przeciwko
Władysławowi Bałajowi i innym) stwierdzono, że w województwie warszawskim
działa silna siatka tej organizacji. Na jej czele stał prezes okręgu „Maciej”, „Szef”,
a jego zastępcą był „Honorata”. W rozpracowaniu współpracowało z resortem
dwóch informatorów: „Stanisław Krupkowski” i „Żubr”. Na podstawie materiałów archiwalnych Zrzeszenia WiN i materiałów śledczych z 1946 i 1947 r.
znajdujących się w Sekcji II Wydziału III WUBP w Warszawie 13 sierpnia
1949 r. sekcja ta założyła sprawę obserwacyjnego opracowania „Narew”. Związana z nią dokumentacja obejmowała działalność byłego inspektoratu „Buk”
Zrzeszenia WiN, wchodzącego w skład Okręgu Białostockiego, na którego czele
stał Marian Świtalski „Juhas”, „Sulima”, „Szczuka”. Z dawnych członków tego
zgrupowania wytypowano osoby, które zostały poddane aktywnemu rozpracowaniu. W związku z podjęciem sprawy „Narew” 4 stycznia i 18 marca 1950 r.
zaplanowano w Wydziale III dalsze działania operacyjne131. W czerwcu tego
roku opracowanie obserwacyjne „Narew” zostało zamienione na opracowanie
obiektowe o tym samym kryptonimie132. Miesiąc później sprawę tę przejęła Sekcja
128
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III Wydziału III WUBP w Warszawie133. Z kolei 9 stycznia 1951 r. naczelnik
Wydziału III WUBP wyłączył z opracowania obiektowego „Narew” okręg warszawski Zrzeszenia WiN i podjął w odniesieniu do niego osobne opracowanie
obiektowe o kryptonimie „Ocean”134, które prowadzono do stycznia 1956 r.
Dalsze prowadzenie opracowania obiektowego „Narew” przewidywało: rozszerzanie sieci agenturalnej przez dokonanie werbunków oraz rozszerzenie wiadomości o składzie osobowym i aktywności poszczególnych członków WiN135.
W maju 1950 r. Wydział III warszawskiego WUBP prowadził 11 rozpracowań przeciwko oddziałom: Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”, Kazimierza
Kamieńskiego „Huzara”, Jana Kmiołka „Wira”, Henryka Korzeniewskiego
„Wrony”, braci Edwarda „Tygrysa” i Władysława „Żbika” Szałańskich oraz
„Bachmury”, „Kruczka”, „Nocy”, „Powstańczyka”, „Romana”, „Stopki”136.
W lipcu tego roku Wydział III musiał zwalczać 13 oddziałów partyzanckich,
działających w województwie mazowieckim137. W tym samym czasie ten sam
pion resortu bezpieczeństwa zlikwidował młodzieżową organizację pod nazwą
Młodzieżowy Ruch Oporu, której zadaniem było „dokonywanie dywersji
na odcinku życia gospodarczego”. Aresztowano ponadto 3 członków NSZ,
4 Konspiracyjnego Związku Patriotów Polskich, 4 członków Armii Młodych
i 9 „współpracowników podziemnych zgrupowań”138.
W celu rozpracowania i likwidacji podziemia niepodległościowego w województwie mazowieckim Wydział III WUBP w Warszawie opracowywał kandydatów do werbunku spośród członków rodzin członków konspiracji oraz
133
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wywierał na nie presję fiskalną, stosował rewizje i mandaty w celu złamania
psychicznego i materialnego139. Wydział III i jego referaty powiatowe zwerbowały w lipcu 1950 r. jednego TW, 15 informatorów i jednego rezydenta.
Opracowano też szczegółowe plany pracy z agenturą, zmierzające do szybszego
rozpracowania podziemia. Mimo to w warszawskim WUBP zdawano sobie
sprawę, że stan agentury Wydziału III wymagał rozbudowy140.
Dzięki informacjom uzyskanym z Wydziału III WUBP w Poznaniu Sekcja
II Wydziału III aresztowała 13 czerwca 1950 r. sześciu członków organizacji
Konspiracyjny Związek Patriotów Polskich141.
W sierpniu tego roku Wydział III aresztował m.in. 18 członków podziemia,
w tym byłego dowódcę zgrupowania NZW Stefana Bachmurę „Wichra”, „Śmiałego”. Pozostali zatrzymani należeli do NZW i NSZ lub byli współpracownikami różnych innych podziemnych oddziałów operujących w województwie
mazowieckim142. W WUBP konstatowano, że rozpracowanie i likwidacja „bandytyzmu” w województwie była prowadzona w oderwaniu od jednoczesnego
rozpracowania podziemia politycznego „jako bazy zbrojnych band”. W tej
sytuacji Wydział III otrzymał zadanie uaktywnienia inwigilacji podziemia
politycznego i zbrojnego143.
16 września 1950 r. Sekcja I Wydziału III, dzięki rozpracowaniu prowadzonemu wspólnie z KWMO w Warszawie, aresztowała dowódcę zgrupowania
partyzanckiego Witolda Witaka „Ostrożnego”. Po jego zeznaniach ujęto dwa
dni później 11 jego podkomendnych144.
W listopadzie 1950 r. Wydział III, razem z UBP na m.st. Warszawę i Departamentem III MBP, aresztował członków założonej latem tego roku Samoobrony Ziemi Mazowieckiej (SZM) – struktury o charakterze wojskowym,
złożonej głównie z członków AK/ROAK. Aresztowano nie tylko członków
SZM, lecz także osoby, które jej pomagały. W grudniu 1950 r. prowadzono
w tej sprawie dochodzenie wobec 15 osób, które skazano na wieloletnie kary
więzienia145.
W listopadzie 1950 r. Wydział III prowadził także RA przeciwko członkom
Związku Obrońców Rzeczypospolitej (ZOR) (inwigilowano siedmiu figurantów). W ramach tej sprawy pracował jeden TW. Wprowadzono też do niej
139
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drugiego konfidenta, który w ocenie resortu bezpieczeństwa posiadał znaczne
możliwości „całkowitego rozpracowania” ZOR146.
Ponadto Sekcja III prowadziła w listopadzie 1950 r. 6 rozpracowań obiektowych – cztery dotyczące AK i dwa – Zrzeszenia WiN (jedno zostało założone
w listopadzie 1950 r. na III Komendę WiN). W tych sprawach ulokowano 10
TW i przygotowano pięciu kandydatów do werbunku147. Z kolei Sekcja IV
Wydziału III prowadziła w tym okresie trzy rozpracowania dotyczące NSZ
i jedno SN. W tych sprawach wykorzystywano 11 TW i jednego rezydenta.
Sekcja założyła w listopadzie 1950 r. dwie sprawy operacyjnego rozpracowania
– jedną na organizację „Miecz i Pług”, a drugą na NZW.
Po rozpracowaniu Okręgu XII Podlasie NSZ aresztowano szefa PAS,
dowódcę oddziału NSZ, łącznika, czterech żołnierzy NSZ i współpracownika.
2 grudnia 1950 r. zatrzymano z kolei komendanta Okręgu Podlaskiego NZW
Karola Sęka „Rolkę”, „Jakuba”. Przygotowano ponadto materiały pozwalające
na zatrzymanie dalszych pięciu figurantów, w tym trzech księży. W powiecie
Węgrów aresztowano prezesa i skarbnika powiatowego Zarządu SN148.
W celu usprawnienia pracy operacyjnej w grudniu 1950 r. Wydział III
na podstawie posiadanych materiałów sporządził plan działań operacyjnych
z jednoczesnym wykorzystaniem agentury, która miała możliwość rozpracowania podziemia poakowskiego. W celu ustalenia dokładnej struktury NSZ
w województwie warszawskim przesłuchano byłego komendanta Okręgu
Warszawskiego AK, mjr. Michała Pobochę oraz szefa dywersji tego Okręgu
Mirosława, ppłk. Mirosława Ostromęckiego149.
Sekcja I Wydziału III założyła 14 marca 1951 r. sprawę obiektowego rozpracowania o kryptonimie „W-a-1”, której celem była inwigilacja dawnych członków
zgrupowania Mariana Bernaciaka „Orlika”150. Podobne działania podjęto w Sekcji I
Wydziału III WUBP w Lublinie151. Całość tej akcji koordynował Departament III
MBP. Z kolei 22 marca 1951 r. Wydział III warszawskiego WUBP założył rozpracowanie obiektowe „W-a-2”, które zostało wymierzone we właściwie już
146
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spacyfikowane środowisko żołnierzy zgrupowania „Pogoń”152. Od 30 maja tego
roku Departament III MBP prowadził razem ze stołecznym Wydziałem III kombinację operacyjną o kryptonimie „Lancet”, która była wymierzona w zgrupowanie
partyzanckie Jana Kmiołka (było to swoiste rozwinięcie nieudolnie prowadzonego
przez Wydział III WUBP w Warszawie rozpracowania „Niepoprawni III”).
27 sierpnia 1951 r., na podstawie danych agenturalnych, Wydział III aresztował w Katowicach Jana Kmiołka „Wira”, dowódcę zgrupowania partyzanckiego działającego w powiatach Pułtusk i Ostrów Mazowiecka. Mniej więcej
w tym samym czasie doszło do całkowitego rozbicia tej formacji. 15 września
aresztowano w Łodzi członka zgrupowania „Wira” Stanisława Kowalczyka,
a dzień później Wydział III przy pomocy sił KBW osaczył w leśniczówce Jurgi
(gmina Goworowo, powiat Ostrołęka) trzech innych członków tzw. grupy
Kmiołków: Franciszka Ampulskiego, Franciszka Kmiołka „Bogdana” i Juliana
Nasiadkę; wszyscy w wyniku walki zginęli153. Swoistym ukoronowaniem działań
zmierzających do ostatecznej likwidacji tzw. grupy Kmiołków, w tym zwłaszcza
jej siatki w terenie, była operacja wojskowa przeprowadzona 13 października
1951 r. przez połączone siły UB i KBW. W jej wyniku aresztowano 75 osób.
Dalsze działania, prowadzone jesienią 1951 r. doprowadziły do rozbicia całej
siatki osób związanych z konspiracją braci Kmiołków.
O znacznej skali działań Wydziału III może świadczyć fakt, że tylko w kwietniu 1952 r. pion ten aresztował 41 osób, z czego za „udział w bandach i powiązanie z bandami” – 21, przynależność do AK – 16 i przynależność do NSZ
– cztery154.
23 kwietnia 1952 r. Wydział III aresztował dowódcę zgrupowania NZW Władysława Szałańskiego „Żbika”155. Trzy dni później ten sam pion WUBP w Warszawie we współpracy z Wydziałem Śledczym odkrył magazyn broni w Falenicy,
zawierający 26 jednostek broni palnej, wiele sztuk amunicji i granatów. Broń
tę ukryli w 1944 r. żołnierze AK pod dowództwem Józefa Bialika „Profesora”.
Resort bezpieczeństwa ocenił, że sprawa ta miała duże znaczenie „operatywne
i polityczne”; mogła się przyczynić do wykazania także innych magazynów broni,
obsady dowódczej akowskich plutonów i kontaktów z dowództwem AK156.
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W maju 1952 r. Wydział III WUBP w Warszawie przystąpił do likwidacji
kilkuosobowej organizacji pod nazwą Przyszłość Polski, która działała w powiecie mławskim. Aresztowano dwie osoby i rozpoznano pełny skład organizacji.
Okazało się, że z podziemną organizacją współpracowała Stanisława Panfit –
pracowniczka Prokuratury Wojewódzkiej oraz pracowniczka tzw. Konsumu
w PUBP w Mławie. Dalsze śledztwo w tej sprawie przejął Wydział Śledczy
WUBP w Warszawie157.
W związku z planowaną likwidacją działających w powiecie mławskim
zgrupowań „Puszczyka” i „Rekina” Wydział III dokonał w maju 1952 r. wielu
nowych werbunków158. Ponadto za nielegalne posiadanie broni aresztowano
w tym okresie wielu dawnych członków AK i Zrzeszenia WiN.
6 maja 1953 r. Wydział III we współpracy z Wydziałem Śledczym WUBP
w Warszawie aresztował Jana Brzezińskiego, który podczas śledztwa przyznał się do przechowywania w Nadbrzeżu różnego rodzaju broni. W jej
magazynowaniu pomagali mu członkowie SN i NOW – Tadeusz Kępka,
Henryk Latoszek, Jan Sikorski, Aleksander Zieliński i inni 159. Na podstawie
zeznań Brzezińskiego Wydział III w porozumieniu z Wydziałem Śledczym
jeszcze tego samego dnia (6 maja) aresztował Kępkę, Latoszka, Sikorskiego
i Zielińskiego. Dzięki prowadzonemu w tej sprawie śledztwu ujawniono
ponadto, że w Otwocku i w jego okolicach działał podczas wojny obwód
NOW. Dowódcą jednego z plutonów wchodzącego w skład obwodu był
Jan Sikorski „1747”. Po przejściu frontu członkowie NOW z tego rejonu
gromadzili porzuconą broń i magazynowali ją w stodole Brzezińskiego.
Odnaleziono ją podczas rewizji przeprowadzonej 6 i 7 maja 1953 r. Ponadto
7 maja, podczas przeszukania mieszkania Kępki, odnaleziono pistolet
i pistolet maszynowy, a dzień później odnaleziono u Sikorskiego część
archiwum NOW i SN160. Śledztwo prowadzone w tej sprawie pozwoliło
tajnej policji na ustalenie w sumie 43 członków tych organizacji; byli to
głównie mieszkańcy Karczewa i Otwocka161. Sprawę rozbitej grupy SN
i NOW kontynuował Wydział Śledczy WUBP.
4 listopada 1953 r. Wydział III aresztował Stanisława Żurawskiego
„Madeja”, który od 1946 r. stał na czele oddziału partyzanckiego operującego głównie w rejonie powiatu Mława. Żurawski zeznał podczas śledztwa
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o 130 zakonspirowanych miejscach („melinach”) w powiatach Mława i Sierpc,
z których korzystali podlegli mu partyzanci162.
31 maja 1954 r. PUBP w Otwocku przy pomocy Wydziału III WUBP
w Warszawie aresztował pięciu figurantów sprawy agenturalno-śledczej „Sługus”.
Założono ją w celu inwigilacji członków AK z powiatu otwockiego, podejrzanych o magazynowanie broni w latach 1944–1945. W toku tej operacji
zarekwirowano kilkanaście sztuk broni palnej oraz większą liczbę amunicji na
strychu jednego z domów w Otwocku. W sprawie „Sługus” kontynuowano
śledztwo, które zmierzało do ustalenia osób związanych z działalnością aresztowanej piątki figurantów i ich kontaktów organizacyjnych163.
3 lutego 1953 r. Wydział III aresztował Witolda Arcimowicza pod zarzutem dezinformowania tajnej policji politycznej. Zatrzymany miał udzielać
niezgodnych z prawdą informacji o rzekomo istniejącej organizacji „WiN”
w Warszawie i jej okolicach. Arcimowicz został oddany do dyspozycji Wydziału
Śledczego WUBP w Warszawie164.
Pochodną najważniejszych działań Wydziału III, związanych z likwidacją
podziemia niepodległościowego, było przejmowanie broni palnej; najczęściej
były to jej pojedyncze egzemplarze, lecz zdarzało się także, że rozbijano całe
konspiracyjne magazyny. Skala tej aktywności Wydziału III nie jest dotychczas znana. Należy przyjąć, że w latach 1944–1954 funkcjonariusze tego pionu
tajnej policji zdobyli co najmniej kilka tysięcy sztuk broni palnej. Na przykład
tylko od 1 maja do 1 czerwca 1948 r. w województwie warszawskim zdobyto
139 jednostek broni palnej, różnego rodzaju sprzęt wojskowy (radiostacje, telefony, części broni itp.). Pod naciskiem funkcjonariuszy mieszkańcy Mazowsza
oddali, względnie podrzucili terenowym placówkom UB, 84 jednostki broni
palnej165. Z kolei w czerwcu 1948 r. w województwie warszawskim zdobyto lub
pozyskano w wyniku zdania aż 399 sztuk broni palnej166.
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Agentura
Zgodnie z instrukcjami tajnej policji politycznej, najważniejszą rolę w procesie wykrywania potencjalnych lub realnych zagrożeń dla komunistycznego
aparatu władzy odgrywała właściwie w całym okresie Polski „ludowej” agentura.
W świetle dotychczasowej wiedzy trudno jest kategorycznie określić wielkość
oraz ocenić jakość i skuteczność pracy sieci TW wykorzystywanej przez funkcjonariuszy Wydziału III WUBP w Warszawie w latach 1944–1954. Pewne
jest, że w wielu wypadkach konfidenci tego pionu tajnej policji przyczynili się
do dekonspiracji i rozbicia zarówno większych struktur podziemia niepodległościowego, jak i zatrzymania jego pojedynczych członków. Na przykład w maju
1946 r. Sekcja II Wydziału III WUBP w Warszawie dysponowała 54 informatorami; prowadzono 28 tzw. spraw początkujących (najprawdopodobniej w ten
sposób klasyfikowano rozpoczęte sprawy operacyjne)167. Z kolei w pierwszej
dekadzie lipca 1946 r. ta sama sekcja dysponowała 46 informatorami. Prowadzono dwie sprawy agenturalne i 24 sprawy ewidencyjne168. W tym samym
czasie Sekcja III Wydziału III WUBP w Warszawie posiadała 41 informatorów
i dwóch TW oraz prowadziła pięć opracowań agenturalnych.
W pierwszej dekadzie stycznia 1947 r. Sekcja I Wydziału III (włączając w to
wszystkie jego terenowe odpowiedniki w PUBP) miała 31 agentów i 115 informatorów. Nie zwerbowała ona jednak i nie „przekazała” do sekcji III w PUBP
żadnego przedstawiciela z obu wymienionych kategorii współpracowników169.
W drugiej dekadzie lutego 1947 r. na usługach warszawskiego pionu III było
z kolei 39 agentów i 207 informatorów. Zwerbowano ponadto dwóch agentów
i jednego informatora. Do sekcji PUBP odesłano jednego agenta170.
Należy przyjąć, że Sekcja I Wydziału III WUBP dysponowała mniejszą w stosunku do Sekcji II i III „siatką” agenturalną. Na przykład w pierwszej dekadzie
lutego 1947 r. dysponowała zaledwie dwoma agentami i pięcioma informatorami171. Liczby te nieznacznie się wahały. W lipcu 1947 r. Sekcja I Wydziału III
utrzymywała kontakt z czterema agentami i ośmioma informatorami172.
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W marcu 1948 r. z Sekcją III Wydziału III współpracowało w rozpracowywaniu NZW sześciu TW i pięciu informatorów, a SN – dwóch TW173.
30 lipca 1948 r. szef WUBP w Warszawie wydał rozkaz dotyczący kontroli
pracy z agenturą. Powołał przy tym komisje uprawnione do przeprowadzenia
szczegółowej kontroli całej sieci agenturalnej; miało to służyć pozbyciu się
nieefektywnych TW. W Wydziale III WUBP w Warszawie w skład wspomnianej
komisji weszli z ramienia Sekcji I zastępca naczelnika Wydziału Koc, starszy
referent Sobol i referent Gers. Z ramienia Sekcji II w skład komisji weszli Koc
oraz referenci Zachórzewski i Markiewicz174.
W czerwcu 1949 r., po kontroli przeprowadzonej m.in. w Wydziale III,
kierownictwo WUBP w Warszawie zwróciło uwagę na wiele błędów w pracy
z siecią agenturalną: brak ciągłości treści doniesień, niezrozumiały charakter
zadań stawianych TW, brak notatek na temat realizacji zadań, nie zawsze
opracowywane notatki służbowe, niekompletne listy osób, które pojawiały
się w doniesieniach. W tej sytuacji rozkazano, żeby w czerwcu 1949 r. wspomniane niedostatki zostały wyeliminowane. Miało się to dokonać m.in. przez:
sporządzanie przez każdego funkcjonariusza operacyjnego Wydziału III planu
pracy na następny dzień, zaaprobowanego przez jego przełożonego – kierownika
sekcji; na podstawie planu miesięcznego kierownik sekcji miał opracować plan
pracy na dzień następny, który z kolei zatwierdzał naczelnik wydziału; każdy
funkcjonariusz miał składać codziennie kierownikowi sekcji pisemny raport
o wykonaniu pracy; kierownik sekcji składał pisemny raport o wykonaniu planu
pracy naczelnikowi wydziału po przyjęciu raportów od wszystkich funkcjonariuszy sekcji; przed spotkaniem z TW każdy funkcjonariusz miał przedstawić
kierownikowi sekcji wniosek dotyczący trybu postępowania z agentem; co
dwa tygodnie kierownik sekcji przeprowadzał kontrolę teczek personalnych,
roboczych i rozpracowań; naczelnicy mieli wyznaczyć lokale konspiracyjne
i ustalić porządek spotkań w nich z TW; zadaniem naczelników była też kontrola godzin spotkań podległych im funkcjonariuszy z konfidentami resortu
(miano zwrócić uwagę na to, by spotkania te odbywały się wieczorem i by nie
narzucać godzin spotkań, które nie odpowiadały TW); kierownicy sekcji mieli
zaplanować spotkania kontrolne z każdym informatorem i agentem, miały się
one odbywać co najmniej raz na miesiąc175.
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Świadectwem istotnej roli agentury w zwalczaniu podziemia niepodległościowego przez Wydział III WUBP w Warszawie jest sprawozdanie z pracy
WUBP w Warszawie za lipiec 1950 r. Szef tego pionu tajnej policji raportował:
„W celu rozpracowania i likwidacji istniejących band Wydz[iał] III opracowuje
kandydatów na werbunek spośród członków rodzin bandyckich i meliniarzy
oraz wywiera się presje na rodziny bandyckie przez zastosowanie odpowiedniej
polityki podatkowej, ciągłe rewizje i mandaty karne, aby złamać ich psychicznie
i materialnie”176. Jednocześnie funkcjonariusz zauważał, że stan pracy agentury
Wydziału III i praca z nią nie były zadowalające, co też miało się szybko zmienić177.
Także w sprawozdaniu warszawskiego WUBP z września 1950 r. podkreślano, że pierwszoplanowym celem jego Wydziału III była „bezwzględna
likwidacja band”, polegająca na rozpracowaniu podziemia przez werbunek,
lokowanie agentury oraz intensyfikację represji wobec rodzin „bandyckich
i meliniarzy”. W tym czasie Wydział III zwerbował jednak zaledwie trzech
informatorów, co jak samokrytycznie przyznał szef WUBP, oznaczało brak
zainteresowania się tej jednostki resortu rozbudową siatki agencyjno-informacyjnej; ta niekorzystna z perspektywy resortu sytuacja miała się zmienić178.
Mimo to w październiku 1950 r. Wydział III nie dokonał żadnego werbunku179.
W Sekcji I Wydziału III przeprowadzono w listopadzie 1950 r. kontrolę.
Naczelnik Wydziału I Departamentu III MBP wykazał w jej trakcie, że dotychczasowa praca sekcji była prowadzona chaotycznie, praca z agenturą była niewłaściwa, zrywano z nią kontakty, brakowało kontroli i zainteresowania się
organizacją pracy Sekcji I ze strony kierownictwa Wydziału III WUBP w Warszawie180. W związku z tą kontrolą w Wydziale III odbyła się odprawa, podczas
której ujawniono „bardzo dużo braków graniczących z całkowitym chaosem
organizacji pracy”181. Wobec tego naczelnik Wydziału III WUBP Warszawa
rozkazał doprowadzić pracę poszczególnych sekcji Wydziału III do należytego
porządku, usprawnić ją oraz osobiście kontrolować wykonanie jego poleceń182.
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Z kolei Sekcja II Wydziału III nie uzyskała w listopadzie 1950 r. żadnych
nowych „wyjść na wrogie ośrodki”, co wskazywało, że jej praca na tym polu nie
była właściwie zdefiniowana, a sekcja nie dysponowała rozbudowaną agenturą
i nie potrafiła właściwie korzystać z pracy istniejącej sieci TW183.
W ostatnim miesiącu 1950 r. WUBP w Warszawie odnotował również braki
w działaniach Wydziału III w ramach walki ze środowiskami sanacyjnymi,
a zwłaszcza brak agentury i konkretnego planowania. W grudniu funkcjonariusze tego pionu otrzymali zadanie sporządzenia na podstawie posiadanych
materiałów przedsięwzięć operacyjnych z jednoczesnym wyznaczeniem zadań
agenturze, która miała możliwość rozpracowania podziemia poakowskiego184.
***
Ze względu na zastrzeżenia zasygnalizowane na wstępie niniejszego artykułu
historia Wydziału III WUBP w Warszawie prawdopodobnie jeszcze długo
będzie stanowiła poważne (i trudne do wykonania) wyzwanie dla badacza.
Mimo obiektywnych przeszkód największe nadzieje należy jednak w przypadku
tego zagadnienia wiązać przede wszystkim z kolejnymi odkryciami archiwalnymi, pozwalającymi zajrzeć za kulisy działania tego jednego z najbardziej
zbrodniczych i „zasłużonych” w zwalczaniu podziemia niepodległościowego
pionów tajnej policji politycznej, działających w latach 1945–1954 w granicach ówczesnego województwa warszawskiego. Do najważniejszych kwestii,
wymagających dalszych badań, należy zaliczyć przede wszystkim: opis funkcjonowania jednostki, związane z nią sprawy organizacyjne, kadrowe i dyscyplinarne, przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących struktury
i obsady kadrowej Wydziału III WUBP w Warszawie (kadry kierowniczej,
funkcjonariuszy niższego szczebla), precyzyjne odtworzenie środków i metod
pracy, charakteru i zakresu działania Wydziału III, jego lokalnej współpracy
ze strukturami PPR/PZPR, jednostkami administracji państwowej, organizacjami i więziennictwem, zakres współdziałania/zależności od struktur
NKWD i „Smiersza”185, odtworzenie społecznej percepcji działań Wydziału
III wymierzonych w podziemie niepodległościowe, opracowanie dokładnych
zestawień dotyczących liczby osób zamordowanych, aresztowanych i uwięzionych w wyniku działalności Wydziału III (dotyczy to zarówno żołnierzy
podziemia niepodległościowego, jak i osób cywilnych), a także opisanie strat
własnych poniesionych przez funkcjonariuszy tej jednostki UB.
183

Tamże.
Tamże, k. 170.
185
Pierwszą próbę przekrojowego opisu działań aparatu policyjnego ZSRS wymierzonych
w polskie podziemie niepodległościowe po wojnie podjął Grzegorz Motyka w książce Na
białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1953 (Kraków:
Wydawnictwo Literackie, 2014).
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*

Guardians of the regime: Selected aspects of the
history of the Third Section of the Provincial Public
Security Agency in Warsaw (1945–1954)
Reconstructing the history of the Third Section of the Provincial Public
Security Agency in Warsaw during the years 1945–1954 is a difficult, if not
almost impossible, task. The main reason is the incomplete state of the sources, i.e. secret police documentation. Thus, the article is of an introductory
nature and attempts to analyze selected aspects as a case study. In spite of
these difficulties, the author attempts to shed light on the circumstances of the
establishment of this section of the secret police, the staffing of its leadership
posts, the scope of its activities in light of the decrees of the Ministry of Public
Security, cooperation with other departments of the communist coercion
apparatus, and the most important operations undertaken by its functionaries. Despite the problems indicated above, there is hope that further archival
discoveries will shed further light on the history of the activities of one of the
most criminal cells of the communist secret police and one of the parts of the
coercion apparatus most “accomplished” in combating the pro-independence
underground.
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Paweł Skubisz

„GORĄCY PONIEDZIAŁEK”

CZYLI SŁÓW KILKA O ROZBICIU SOWIECKIEGO
KONSULATU W SZCZECINIE W 1956 R.

Szczecin – portowe miasto położone na zachodnich kresach pojałtańskiej
Polski. Miejsce, w którym swój nowy dom znaleźli ludzie o różnym pochodzeniu społecznym i doświadczeniu życiowym. Dotarli tu różnymi drogami
– z Kresów Wschodnich wcielonych do Związku Sowieckiego, z centralnej
Polski, ze zburzonej Warszawy, z Niemiec, gdzie przebywali na przymusowych
robotach, albo z szeregów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Tu widzieli
swoją szansę na nowe życie w opuszczonym przez Niemców, nadgranicznym
mieście. Niewątpliwie znaczny ich odsetek stanowili młodzi mężczyźni o przekonaniach dalekich od tych głoszonych oficjalnie w szkole, zakładach pracy,
radiu czy prasie. W jakimś stopniu różnili się od swoich rówieśników z innych
dzielnic kraju, może dlatego, że ich więzi rodzinne były bardziej osłabione lub
zupełnie zerwane, a także z powodu długiego czasu, w jakim byli zmuszeni
żyć pod presją o wiele mniejszego poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa. Nie
sprzyjało im kilkukrotne przechodzenie miasta w ręce to Polaków, to znów
Niemców. Co gorsza, głównymi „gwarantami” polskiego stanu posiadania tych
terenów na forum międzynarodowym był Józef Stalin, a na Pomorzu Zachodnim – żołnierze Armii Czerwonej oraz NKWD. A więc nowi okupanci Polski.
Antysowieckie zamieszki, do których doszło 10 grudnia 1956 r. w Szczecinie,
mają swoją genezę w powolnej, ale systematycznej erozji systemu totalitarnego
w Europie Środkowo-Wschodniej, dokonującej się w ciągu kolejnych lat po
śmierci Józefa Stalina. Silne wrażenie na mieszkańcach Pomorza Zachodniego
wywarły relacje o czerwcowym buncie robotników w niedalekim Poznaniu,
który został brutalnie spacyfikowany przez wojsko i aparat bezpieczeństwa.
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W lipcu Eliasz Koton, kierownik Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa
Publicznego w Szczecinie, informował przełożonych o różnych formach solidaryzowania się ludności regionu z robotnikami Poznania, wzrastającej niechęci
do funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz w ogóle
władzy komunistycznej w kraju1. W lipcu doszło do kilku incydentów, w tym
do pobicia milicjantów w ramach rewanżu „za Poznań”2. Równocześnie szerzyła
się szeptana propaganda, której ostrze było wymierzone głównie przeciwko
ekipie rządowej, kierowanej przez Edwarda Ochaba, relacjom polsko-sowieckim i sytuacji gospodarczej w Polsce. Tworzyły się – z początku nieliczne –
inteligenckie oraz młodzieżowe środowiska opozycyjne. Publicznie żądano
pociągnięcia do odpowiedzialności pracowników lokalnego aparatu represji
za ich działalność w minionej dekadzie (1945–1956). Niestety, w Szczecinie,
podobnie jak w Moskwie czy w Warszawie, ukarano niewielką liczbę osób.
Odpowiedzialnością za zbrodnie stalinowskie na Pomorzu Zachodnim obciążono, wspomnianego wcześniej, Eliasza Kotona, kierownika Wojewódzkiego
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, oraz Kazimierza Golczewskiego, szefa
tutejszej Wojskowej Prokuratury Rejonowej.
Zmiany nie ominęły również Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej3. Już
na przełomie 1955 i 1956 r. ukształtował się w Szczecinie ośrodek kontestujący
działalność Komitetu Wojewódzkiego PZPR w postaci kierowanego przez Wita
Drapicha Komitetu Uczelnianego PZPR Politechniki Szczecińskiej, szczególnie aktywny po VIII Plenum Komitetu Centralnego PZPR. Przedstawiciele
politechniki oczekiwali zmian w kraju przez częściową modyfikację systemu
polityczno-ekonomicznego, polegającą na ograniczeniu represji, zwiększeniu
swobód obywatelskich, reorganizacji systemu zarządzania gospodarką, zmniejszenia uzależnienia od ZSRS4. Kierownictwo WUds.BP zauważyło wzrost
1

Dokument nr 14. 1956 czerwiec 29, Szczecin – Notatka informacyjna nr 1/56 WUds.BP
w Szczecinie dotycząca sytuacji i nastrojów wywołanych wypadkami poznańskimi [w:] Źródła
do dziejów Pomorza Zachodniego, t. 8: Rok 1956 w województwie szczecińskim, (wstęp, wybór
i oprac.) K. Kozłowski (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
1998): s. 150 i n.
2
Kilkanaście notatek informacyjnych dotyczących solidaryzowania się mieszkańców Szczecina
z uczestnikami buntu w Poznaniu znajduje się z jednostce archiwalnej: AIPN Sz, 008/04,
k. 137 i n.
3
Zob. szerzej: M. Machałek, M. Stefaniak, „Szczeciński aparat bezpieczeństwa wobec Października ’56” [w:] W poszukiwaniu tożsamości. Październik ’56 na Pomorzu Zachodnim, (red.)
M. Machałek, A. Makowski (Szczecin–Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie
Wydawnictwo Oświatowe, 2007): s. 105–114; M. Stefaniak, „Wprowadzenie” [w:] Twarze
szczecińskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa województwa szczecińskiego. Informator personalny (Szczecin: IPN, 2008): s. 12–13.
4
Zob. więcej: K. Kozłowski, „Nowe kierownictwo polityczne w Szczecinie i Koszalinie po VIII
Plenum KC PZPR (X–XII 1956 r.)” [w:] Wydarzenia polityczne 1956 r. na Pomorzu Zachodnim
(Szczecin: „Dokument”, 1997): s. 43–64; tegoż, „Geneza, przebieg i polityczne skutki przemian
1956 roku na Pomorzu Zachodnim” [w:] W poszukiwaniu tożsamości. Październik ’56 na
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wystąpień o charakterze antysowieckim, inspirowanych głównie przez szczecińskie środowiska akademickie pod koniec 1956 r. Nastrojów nie ostudziły ani
apele przedstawicieli nowej ekipy rządzącej z Gomułką na czele, ani wezwania
lokalnych sekretarzy PZPR. Wręcz przeciwnie, nastąpił dalszy wzrost napięcia
społecznego związany z rewolucją węgierską jesienią 1956 r. i krwawą interwencją wojsk sowieckich. Wydarzenia te pogłębiły jeszcze bardziej niechęć względem Armii Sowieckiej i wschodniego sąsiada5. Szczecinianie zaangażowali się
w akcję pomocy dla Węgrów – oddawali krew, zbierali pieniądze, medykamenty,
żywność oraz środki pierwszej potrzeby, które zostały następnie przewiezione
go robotniczego Csepel – XXI Dzielnicy Budapesztu6. W tym okresie bardzo
mocno domagano się ograniczenia samowoli lokalnych dowódców i żołnierzy
sowieckich, szczególnie licznych na Pomorzu Zachodnim.
Wczesnym wieczorem w poniedziałek 10 grudnia 1956 r. (około godz.
18.00) dwaj funkcjonariusze Komendy Miejskiej MO – szeregowy Władysław Kurkowski oraz kapral Małyszek – zatrzymali nieopodal kawiarni
„Mascotte”, znajdującej się przy pl. Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (obecnie pl.
Zgody), pijanego mężczyznę. Był nim pomocnik murarza Stanisław Bartosik. Milicjanci mieli zamiar odprowadzić go na nieodległy komisariat MO.
W trakcie szamotaniny, która wywiązała się między funkcjonariuszami a Bartosikiem, ten ostatni zaczął głośno wykrzykiwać: „Za co mnie zamykacie?
Jestem Polakiem!” itp.7. Jednocześnie próbował położyć się na ziemi. Zajście
wywołało zainteresowanie postronnych osób i w krótkim czasie z błahego
powodu utworzyło się zbiegowisko w jednym z najbardziej ruchliwych punktów miasta8. Początkowo przechodnie spokojnie przyglądali się nieudolnym
wysiłkom funkcjonariuszy ciągnących Bartosika w kierunku pl. Lenina (obecnie
Pomorzu Zachodnim…, s. 50–62; Dokument nr 15. 1956 listopad 9, Szczecin – „Informacja
o sytuacji na odcinku bezpieczeństwa w województwie” rozpatrzona przez Egzekutywę KW
PZPR (fragment protokołu nr 32/56) [w:] Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego, t. 8: Rok
1956…, s. 168 i n.
5
Dokument nr 15. 1956 listopad 9, Szczecin – „Informacja o sytuacji na odcinku bezpieczeństwa w województwie” rozpatrzona przez Egzekutywę KW PZPR (fragment protokołu
nr 32/56) [w:] Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego, t. 8: Rok 1956…, s. 174–175.
6
J. Szymoniczek, „Pomoc humanitarna dla Węgrów w 1956 i 1957 r.” [w:] Rok 1956 w Polsce
i jego rezonans w Europie, (red.) J. Szymoniczek, E.C. Król (Warszawa: Wydawnictwo Instytutu
Studiów Politycznych PAN, 2009): s. 253–264.
7
AIPN Sz, 009/1426, Telefonogram nr A-3942/56, 11 XII 1956 r., k. 6.
8
A. Głowacki, „Wystąpienia przeciwko polityce władz w okresie 1956–1970 na Pomorzu
Zachodnim” [w:] Lata 1956–1970 na Pomorzu Zachodnim. Oczekiwania i rzeczywistość, (red.)
H. Komarnicki, K. Kozłowski (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
1999): s. 58. Z zeznań milicjantów wynika, że atmosfera w mieście tężała już od przełomu
listopada i grudnia 1956 r. Kilkukrotnie miały miejsce incydenty jak ten z Bartosikiem w roli
głównej. Próby zatrzymania przez milicję osób w stanie upojenia alkoholowego wywoływały
opór ze strony przechodniów – określanych mianem chuliganów (por. AIPN Sz, 009/1426,
Notatka służbowa, 22 I 1957 r., k. 68–69).
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pl. Sprzymierzonych). Kiedy jednak na miejsce zdarzenia przybyli kolejni
milicjanci, młodzi mieszkańcy Szczecina okazali swoją dezaprobatę głośnymi
gwizdami, pojawili się też pierwsi śmiałkowie próbujący „odbić” zatrzymanego.
W tej sytuacji milicjanci zatrzymali nieopodal hotelu Gryf (róg al. Wojska
Polskiego i ul. Jagiellońskiej) prywatny samochód (w innej wersji wydarzeń
taksówkę) i próbowali w nim umieścić Bartosika. Wzmogło to stan napięcia
wśród zgromadzonych. Ludzie coraz śmielej włączali się w zajście, starając się
nie dopuścić do odjazdu milicjantów z zatrzymanym. Najaktywniejsi przy
niemal biernej postawie funkcjonariuszy przewrócili auto do góry kołami.
Dopiero interwencja innego patrolu MO umożliwiła odwiezienie samochodem milicyjnym Stanisława Bartosika i Zygmunta Własiuka – jeszcze jednego
czynnego uczestnika zajścia. Nie udało się jednak postawić na kołach auta
i przywrócić zatrzymanego ruchu tramwajów linii nr 1, 5 i 7, krzyżujących
się u zbiegu ul. Jagiellońskiej i al. Wojska Polskiego9. Sytuacja ta stała się
punktem wyjścia dla dalszego przebiegu wypadków. Za sprawą niekursujących
tramwajów powstało zbiegowisko, którego uczestnicy wzywali podróżnych do
pomocy. Zradykalizowały się także nastroje szczecinian zgromadzonych przy
al. Wojska Polskiego. Najpierw dały się usłyszeć głosy nawiązujące do wydarzeń
Października 1956 r., z charakterystycznym śpiewem Sto lat na cześć nowego
I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki. Następnie zgromadzeni poszli
w ślady rodaków z Poznania, Wrocławia, Płocka, Warszawy, Bydgoszczy czy
Olecka10 i zaczęli wyrażać swoje niezadowolenie, kierując je przeciwko strażnikom systemu komunistycznego – obecnym na miejscu funkcjonariuszom MO
i UB. Zgromadzeni skandowali: „Milicja morduje ludzi!”. W końcu pojawiły
się okrzyki: „Trzymać blacharza, lać go!”, „Bić blacharzy!” oraz: „Hura! Brać
stalinowców!”, po których najodważniejsi przystąpili do walki z nielicznymi
jeszcze i w dodatku rozproszonymi w tłumie milicjantami. W ruch poszły
pięści i kamienie. Milicjanci odpowiedzieli użyciem pałek oraz gazu łzawiącego. Jeden z funkcjonariuszy – Władysław Kurkowski – z obawy, że zostanie
rozbrojony, oddał strzał ostrzegawczy11. Funkcjonariusze, ulegając przewadze
liczebnej tłumu, w nieładzie wycofali się w kierunku I Komisariatu MO przy
pl. Zwycięstwa oraz II Komisariatu MO przy al. Jedności Narodowej (obecnie
al. Papieża Jana Pawła II). Żegnał ich grad kamieni i cegieł oraz okrzyki żądające rozliczenia za popełnione zbrodnie i nadużycia12. Manifestanci w stanie
9

AIPN Sz, 009/1426, Telefonogram nr A-3942/56, 11 XII 1956 r., k. 6–7; tamże, Notatka
służbowa, 28 II 1957 r., k. 98.
10
Szerzej na temat tych wydarzeń zob. A. Dudek, T. Marszałkowski, Walki uliczne w PRL
1956–1989 (Kraków: Wydawnictwo Geo, 1999): s. 30–32.
11
AIPN Sz, 009/1426, Notatka służbowa, 19 III 1957 r., k. 101–103; tamże, Notatka służbowa, 20 III 1957 r., k. 104–106.
12
AIPN Sz, 009/1426, Telefonogram nr A-3942/56, 11 XII 1956 r., k. 7; A. Dudek,
T. Marszałkowski, Walki uliczne…, s. 33.
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silnego wzburzenia zaczepiali przechodniów, próbowali nawet wyprowadzić
na ulicę robotników szczecińskich przedsiębiorstw, rozpowszechniając wśród
nich informacje o wybuchu powstania. Już wówczas zgromadzeni porównywali
wydarzenia szczecińskie do powstania na Węgrzech, spacyfikowanego przez
Armię Sowiecką zaledwie miesiąc wcześniej. Równocześnie manifestanci zaczęli
wznosić okrzyki: „Precz z rządem Kadara!” i „Wojsko na Węgry!”13.
Niezdecydowanie funkcjonariuszy MO w trakcie pierwszej próby opanowania sytuacji przy hotelu Gryf, a następnie ich ucieczka, doprowadziły do
eskalacji przemocy14. Inicjatywę przejęli uczestnicy ulicznego buntu, młodzi
mieszkańcy Szczecina, głównie robotnicy i uczniowie. Zachęceni łatwym zwycięstwem, ruszyli w pościg za funkcjonariuszami uciekającymi po nieudanej
interwencji. Prawdopodobnie w tym momencie podzielili się na dwie grupy
i z okrzykami nawołującymi do rozbicia jednostek MO udali się w kierunku
nieodległych szczecińskich komisariatów. Jedna z tych grup w trakcie przejścia
przez al. Wojska Polskiego odśpiewała Rotę, zaintonowaną przez Tadeusza
Szczurowskiego. Początkowo protestujący zaatakowali I Komisariat MO przy
pl. Zwycięstwa, jednak jego obsada, powiadomiona o zamiarach tłumu, zdążyła
wygasić w budynku światła i zabarykadować drzwi. Blisko trzydziestominutowy
atak protestujących się nie powiódł. Nie udało im się wtargnąć do wnętrza
komisariatu, ale wytłukli oni niemal wszystkie szyby w oknach15. Podobny
przebieg miały wypadki pod II Komisariatem i Komendą Dzielnicową MO
przy al. Jedności Narodowej. I tutaj młodzi buntownicy obrzucili budynek
kamieniami, nie czyniąc poza tym większych szkód. Na kilka kolejnych dni
okaleczone budynki MO stały się dla funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
oraz ich mocodawców z PZPR widocznym znakiem chwilowego wyzwolenia
się obywateli spod mocy totalitarnego terroru.
W tym czasie władze bezpieczeństwa wezwały na pomoc pododdziały
12. Pułku Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Ziemi Szczecińskiej, które
wspólnie z grupą MO przystąpiły do zabezpieczenia Więzienia Centralnego przy
ul. Kaszubskiej i budynku Prokuratury Wojewódzkiej, znajdujących się przy
zbiegu ul. Stoisława i Potulickiej. Akcja prewencyjna władz doprowadziła do
zaostrzenia sytuacji. Demonstranci skierowali się w kierunku kompleksu więziennego. Około godz. 20.30 z okrzykiem: „Wypuścić więźniów!”, trzykrotnie
zaatakowali siły porządkowe, obrzucając je kamieniami. Na widok żołnierzy
KBW manifestanci krzyczeli: „Stalinowcy!” oraz „Wychowanki Stalina!”. Siły
13

AIPN Sz, 009/1426, Notatka służbowa, 22 I 1957 r., k. 69; tamże, Notatka służbowa,
31 I 1957 r., k. 82; AIPN Sz, 008/5, Meldunek – telefonogram nr 66/57, 31 I 1957, k. 67–68.
14
Wielokrotnie ten wątek będzie podkreślany w materiałach prasowych, partyjnych, milicyjnych oraz podczas procesów sądowych. Brak zdecydowania ze strony funkcjonariuszy MO
i UB, a także żołnierzy KBW doprowadził do eskalacji wydarzeń w Szczecinie.
15
AIPN Sz, 009/1426, Telefonogram nr A-3942/56, 11 XII 1956 r., k. 7; A. Dudek,
T. Marszałkowski, Walki uliczne…, s. 34.
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bezpieczeństwa przy użyciu gazów łzawiących i pałek udaremniły próbę rozbicia więzienia i uwolnienia osadzonych. W blisko dwugodzinnych walkach
ulicznych po obu stronach konfliktu pojawili się pierwsi ranni, m.in. cios
kamieniem otrzymał kierujący akcją zastępca komendanta wojewódzkiego
MO, Rumienkiewicz. Podobnie jak wcześniej, protestujący wytłukli szyby
oraz uliczne oświetlenie16.
Po nieudanych najściach na komisariaty MO przy pl. Zwycięstwa i al. Jedności Narodowej oraz zakończonej niepowodzeniem próbie rozbicia więzienia
demonstranci ponownie zaczęli się zbierać przy al. Wojska Polskiego. Dochodziła godz. 22.00, kiedy w pobliżu hotelu Gryf kolejny raz stanęła miejska
komunikacja tramwajowa, przywrócona wcześniej przez służby porządkowe.
W tym czasie władze zorganizowały milicję ochotniczą, składającą się z trzystu
studentów Politechniki Szczecińskiej i Pomorskiej Akademii Medycznej oraz
bliżej nieokreślonej grupy stoczniowców i hutników. Wspólnie z siłami MO
i KBW przystąpiono do pacyfikacji gromadzących się na nowo manifestantów.
Tłum został wyparty z al. Wojska Polskiego. Część osób udała się w kierunku
dzielnicy Głębokie, rozbijając po drodze gablotki Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (al. Wojska Polskiego 66)17. Pozostali ruszyli pod konsulat ZSRS,
położony nieopodal Jasnych Błoni przy ul. Piotra Skargi 14. Manifestacja przybrała charakter wystąpienia antysowieckiego, a jej uczestnicy krzyczeli: „Koledzy,
na ambasadę”, „Bracia, na ambasadę!”, i śpiewali hymn narodowy18. Ponownie
pojawiły się hasła nawiązujące do sowieckiej interwencji na Węgrzech, głównie:
„Wypuście Imre Nagya!”. Nad głowami protestujących powiewały nieliczne
transparenty. Na jednym z nich, wykonanym naprędce ciemnym atramentem na
połowie białego restauracyjnego obrusa, znalazło się charakterystyczne dla tego
czasu hasło: „Precz Sowieci od Węgier, precz od Polski”19, a na innym: „Precz
z Rosjanami!”20. Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej MO, zaniepokojone
meldunkami przekazywanymi przez funkcjonariuszy Urzędu ds. Bezpieczeństwa
Publicznego oraz milicjantów obserwujących przebieg wypadków w mieście,
zażądało od dowództwa 12. Pułku KBW Ziemi Szczecińskiej wzmocnienia
ochrony sowieckiej placówki konsularnej.
16

AIPN Sz, 009/1426, Telefonogram nr A-3942/56, 11 XII 1956 r., k. 7; AIPN Sz, 009/1460,
Raport o zajściach ulicznych w dniu 10 XII 1956 r. w Szczecinie, 15 XII 1956 r., k. 2; tamże,
Notatka służbowa, 29 I 1957 r., k. 76. Czasem zamiast rozbijać uliczne latarnie manifestanci
wykręcali z nich bezpieczniki (zob. AIPN Sz, 009/1426, Notatka służbowa, 22 I 1957 r.,
k. 70; A. Dudek, T. Marszałkowski, Walki uliczne…, s. 34).
17
AIPN Sz, 009/1426, Telefonogram nr A-3942/56, 11 XII 1956 r., k. 7; tamże, Notatka
służbowa, 22 III 1957 r., k. 108.
18
AIPN Sz, 009/1426, Notatka służbowa, 20 III 1957 r., k. 105; tamże, Notatka służbowa,
22 III 1957 r., k. 108.
19
AIPN Sz, 008/5, Meldunek telefonogram nr 66/57, 31 I 1957 r., k. 67–68.
20
AIPN Sz, 009/1426, Notatka służbowa, 30 I 1957 r., k. 80; tamże, Notatka służbowa,
31 I 1957 r., k. 84.
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Żołnierze KBW, wezwani do ochrony konsulatu, nie zdążyli z interwencją.
Tłum demonstrantów ponownie użył kamieni, kierując je w stronę szturmowanego obiektu. Jednocześnie około godz. 23.00 wyłamano bramę wjazdową
na posesję, a grupa demonstrantów wtargnęła na teren placówki sowieckiej.
Wcześniej wypędzono z budki ochronnej milicjanta – niejakiego Bogackiego
– pełniącego służbę wartowniczą przed placówką dyplomatyczną21. Pracownicy
konsulatu mieli w popłochu opuścić budynek, unikając dzięki temu pobicia lub
śmierci. Według innej wersji, zabarykadowali się w piwnicy. Pomieszczenia zostały
zdemolowane, wybito szyby, połamano meble. Faktem wręcz symbolicznym
było zniszczenie portretów Nikity Chruszczowa, podczas gdy podobizny Włodzimierza Lenina w pokoju konsula nie tknięto22. Z meldunków sporządzonych
przez funkcjonariuszy Komendy Głównej MO wynika, że podczas najścia na
konsulat skradziono pojedyncze przedmioty, takie jak: odzież, niewypełnione
druki paszportów czy projektor kinowy (według innej relacji został on rozbity).
W budynku pozostały też ślady świadczące o nieudanych próbach podpalenia.
Według relacji uczestników manifestacji, papiery znajdujące się w konsulacie nie
chciały się zająć, a pod ręką nie było żadnych środków łatwopalnych23. Gdyby
udało się wzniecić pożar, zniszczenia byłyby na pewno większe, a skutki tego
antysowieckiego wystąpienia o wiele groźniejsze, szczególnie biorąc pod uwagę
fakt, że w piwnicy mogli znajdować się zabarykadowani Rosjanie.
Po przybyciu oddziałów wojska demonstranci próbowali zdobyć jego sympatię, wznosząc okrzyki: „Wojsko nasze kochane!”, „Wojsko Polskie z nami!”,
„Wojsko z ludem, lud z wojskiem!”. Kiedy jednak okazało się, że są to żołnierze KBW, tłum zaczął skandować: „Stalinowcy! Stalinowcy!” oraz „Precz
z Ruskimi!”24. Reakcja sił porządkowych, kolejny już raz spóźniona i niezdecydowana, ostatecznie doprowadziła jednak do rozpierzchnięcia się manifestantów. Niepowodzeniem zakończyła się podjęta przez nich próba powtórnego
wtargnięcia na posesję przy ul. Piotra Skargi 14. Niosło to za sobą istotne
skutki, ponieważ od tego momentu inicjatywę przejęli funkcjonariusze aparatu
bezpieczeństwa i żołnierze wojsk wewnętrznych25. Do godz. 1.30 w nocy, najdalej 2.00, połączone siły KBW, UB, MO oraz milicji robotniczo-studenckiej
rozbiły ostatnią grupę 2 tys. osób zebranych u zbiegu al. Wojska Polskiego
i ul. Jagiellońskiej. Ponownie użyto gazu łzawiącego i pałek26.
21

AIPN Sz, 009/1426, Notatka służbowa, 22 III 1957 r., k. 109.
AIPN Sz, 009/1426, Notatka operacyjna z odbytego spotkania z informatorem „Michał”
w dniu 12 XII 1956 r., 13 XII 1956 r., k. 20.
23
AIPN Sz, 008/5, Meldunek – telefonogram nr 143/57, 5 IV 1957 r., k. 88.
24
AIPN Sz, 009/1426, Notatka służbowa, 20 III 1957 r., k. 106; tamże, Notatka służbowa,
22 III 1957 r., k. 107.
25
AIPN Sz, 009/1426, Notatka służbowa, 22 III 1957 r., k. 108.
26
AIPN Sz, 009/1426, Telefonogram nr A-3942/56, 11 XII 1956 r., k. 7. A. Dudek, T. Marszałkowski, Walki uliczne…, s. 35; K. Kozłowski, „Nowe kierownictwo polityczne w Szczecinie
22
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Nocna pacyfikacja nie uspokoiła bojowych nastrojów jej uczestników. Następnego dnia, tj. 11 grudnia 1956 r., około godz. 18.00 część z nich próbowała
kolejny raz wystąpić przeciwko władzy. Jednak tym razem siły porządkowe
znajdujące się w stanie pełnej gotowości natychmiast rozbiły manifestantów
organizujących się w pobliżu restauracji „Pod Jeleniem” przy ul. Ściegiennego 1.
Ścisły bilans szczecińskiej nocnej rewolty w grudniu 1956 r. jest trudny do
przedstawienia. Według różnych statystyk, w trakcie zajść zatrzymano od 93
do 95 demonstrantów27, osiem osób trafiło do szpitali (w tym dwie w stanie
bardzo ciężkim), co najmniej kilkunastu udzielono pomocy ambulatoryjnej.
Wśród ofiar nie było zabitych. Wynika to zapewne z faktu, że funkcjonariusze
nie użyli broni palnej, poza incydentalnym wypadkiem oddania strzałów ostrzegawczych na początku zajść w trakcie próby rozbrojenia jednego z milicjantów
w bramie kamienicy przy ul. Królowej Jadwigi. Spośród zatrzymanych w nocy
z 10 na 11 grudnia 1956 r. aresztowano 77 osób. Pozostałych uczestników
– głównie młodzież szkolną, kobiety oraz mężczyzn, w stosunku do których
brakowało dowodów aktywnego udziału w zajściach – zwolniono. Równocześnie funkcjonariusze WUds.BP oraz MO podjęli pracę operacyjno-śledczą.
Prawdopodobnie już w godzinach porannych 11 grudnia wytypowano ponad
80 informatorów bezpieki, którym planowano powierzyć zebranie informacji
na temat zajść i udziału poszczególnych osób w zamieszkach28. Aktywnemu
rozpracowaniu poddano osoby podejrzane o zdemolowanie i próbę podpalenia
budynku konsulatu. Na podstawie zbieranych na bieżąco materiałów śledczych
w nocy z 12 na 13 grudnia dokonano kolejnych aresztowań. Ostatecznie lista
zatrzymanych zamknęła się na 79 osobach.
Ze statystyk sporządzonych w połowie grudnia 1956 r. przez WUds.BP
w Szczecinie wynika, że w nocnej rewolcie wzięli udział głównie ludzie młodzi.
Ponad połowę zatrzymanych stanowiły osoby do dwudziestego piątego roku
życia (50 osób). Co więcej, aż jedna trzecia to członkowie PZPR i Związku
Młodzieży Polskiej (28 osób). W zdecydowanej większości zatrzymanymi były
osoby pracujące w różnych szczecińskich przedsiębiorstwach (75 osób) lub
uczące się (9 osób). Zaledwie dziesięć procent stanowili bezrobotni (9 osób)29.
i Koszalinie po VIII Plenum KC PZPR (X–XII 1956 r.)” [w:] Wydarzenia polityczne 1956 r.…,
s. 60.
27
Por. AIPN Sz, 009/1426, Brudnopis ze statystyką osób zatrzymanych, [prawdopodobnie
z 11 XII 1956 r.], k. 8; tamże, Telefonogram nr A-3942/56, 11 XII 1956 r., k. 7.
28
Wykorzystano agenturę następujących jednostek organizacyjnych WUds.BP: Wydział II –
12 tajnych współpracowników; Wydział III – 15; Wydział Va – 17 lub 36; Wydział IV – 14;
Wydział V – 4. Agenturę uruchomiono już 11 XII 1956 r. (por. AIPN Sz, 009/1426, Wykaz
agentury, z którą odbędą się spotkania w dniu 12 i 13 XII 1956 r., b.d., k. 1–2; tamże, Wykaz
agentury przewidzianej do nawiązania kontaktu, b.d., k. 3; tamże, Agentura przewidziana do
kontaktu, b.d., k. 4).
29
AIPN Sz, 009/1426, Brudnopis ze statystyką osób zatrzymanych, [prawdopodobnie
11 XII 1956 r.], k. 8.

Glaukopis nr 33 | 197

Stawia to pod znakiem zapytania tezę, jakoby inspiratorami i uczestnikami
zajść były głównie osoby z marginesu społecznego i „rozwydrzona” młodzież.
Gwoli sprawiedliwości należy nadmienić, że wśród zatrzymanych znalazły się
także osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, bezrobotni, czy wreszcie
karani sądownie lub administracyjnie, ale statystyki dotyczące szczecińskiej
rewolty ulegały z biegiem czasu istotnym zmianom. O ile w meldunku
z 11 grudnia kierownik WUds.BP w Szczecinie, ppłk Kazimierz Małkiewicz, wykazywał, że pijani stanowili mniej niż połowę zatrzymanych (41 na
93 osoby)30, o tyle w meldunku z 15 grudnia ich liczba wzrosła do niemal
90 proc.31, co dowodzi manipulacji informacjami. Funkcjonariusze aparatu
bezpieczeństwa meldowali ponadto do Warszawy, że aż 23 zatrzymanych było
wcześniej karanych: 15 sądownie, 6 administracyjnie, 2 zakładem poprawczym. Niestety, ze względu na szczupłość materiału źródłowego, nie sposób
te informacje zweryfikować32.
W celu usprawnienia działań operacyjno-śledczych prowadzonych przez milicjantów oraz funkcjonariuszy bezpieki kontrolę nad całością powierzono Prokuraturze Wojewódzkiej w Szczecinie, a specjalny osobisty nadzór nad sprawą
objął Marian Rybicki, prokurator generalny PRL. 14 grudnia 1956 r. odbyła
się pierwsza wspólna narada, w trakcie której określono tryb współdziałania
między pracownikami aparatu bezpieczeństwa a zaangażowanymi w śledztwo
prokuratorami. Aresztowanych podzielono na grupy. Każda z nich była rozpracowywana wspólnie przez jednego prokuratora i dwóch funkcjonariuszy – oficera dochodzeniowego i operacyjnego. Podejrzani osadzeni w więzieniu zostali
rozmieszczeni w sposób, który uniemożliwiał wzajemne kontakty. Poddano
ich inwigilacji współwięźniów – agentów bezpieki. Oskarżeni oraz świadkowie
w trakcie śledztwa znaleźli się pod silną presją ze strony funkcjonariuszy, którzy
wymuszali zeznania szantażem, grożąc m.in. wieloletnimi karami więzienia,
a w niektórych wypadkach nawet pobiciem. Z tego powodu w trakcie procesu
część zeznań została odwołana jako niezgodna z prawdą. Równocześnie próbowano poszerzyć krąg podejrzanych o osoby wytypowane z kartoteki Komendy
Wojewódzkiej MO w Szczecinie, choć trudno dziś stwierdzić, na ile te działania okazały się skuteczne. Prokuratorzy i funkcjonariusze bezpieki w trakcie
codziennych porannych narad prowadzonych w Prokuraturze Wojewódzkiej

30

AIPN Sz, 009/1426, Brudnopis ze statystyką osób zatrzymanych, [prawdopodobnie
11 XII 1956 r.], k. 8; tamże, Meldunek specjalny [bez numeru i podpisu, prawdopodobnie
nr 1248/56], 11 XII 1956 r., k. 9–11; AIPN Sz, 008/4, Meldunek specjalny nr 1248/56,
11 XII 1956 r., k. 1–3.
31
AIPN Sz, 009/1460, Raport o zajściach ulicznych w dniu 10 XII 1956 r. w Szczecinie,
15 XII 1956 r., k. 4.
32
AIPN Sz, 009/1426, Meldunek specjalny [bez numeru i podpisu, prawdopodobnie
nr 1248/56], 11 XII 1956 r., k. 11.
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w Szczecinie na bieżąco przekazywali sobie informacje o przebiegu postępów
w śledztwie i dokonywali konfrontacji zeznań zatrzymanych.
Informacji na temat wydarzeń, do których doszło nocą z 10 na 11 grudnia
1956 r., nie dało się ukryć przed mieszkańcami Szczecina. Wynikało to ze skali
zamieszek, znacznej liczby ich uczestników, a nade wszystko rzeszy biernych
obserwatorów. Wzorem wcześniej wypracowanych sposobów postępowania
w wypadku manifestacji ulicznych i zamieszek, które wybuchały w 1956 r.
kilkakrotnie, władze sięgnęły do niewybrednej w swojej formie, napastliwej
kampanii prasowej. Zaangażowano do tego redakcje Głosu Szczecińskiego
(oficjalny organ Komitetu Wojewódzkiego PZPR) oraz Kuriera Szczecińskiego.
Niestety, wydarzenia z 10 grudnia 1956 r. nie zostały poparte przez jakiekolwiek liczące się środowisko ówczesnego Szczecina33. Niewątpliwie wpływ
na to miała złudna wiara w intencje i możliwości Władysława Gomułki oraz
składająca się z dwóch etapów kampania propagandowa. Pierwsza jej odsłona
nastąpiła jeszcze w trakcie zajść, kiedy to w szczecińskich zakładach pracy
zorganizowano masówki potępiające ich uczestników i wzywające do tworzenia milicji robotniczej34. Ten etap kampanii kontynuowano bezpośrednio
po zajściach zaledwie kilka dni. Przedstawiano wówczas uczestników buntu
ulicznego z 10 grudnia jako „nieodpowiedzialnych wichrzycieli”, którzy mimo
apelu władz i samego Władysława Gomułki nie chcieli zachować spokoju.
Podobnie jak po Poznańskim Czerwcu, podkreślano udział w zajściach osób
znajdujących się pod wpływem alkoholu, wandali, złodziei (głównie recydywistów) czy bezrobotnych. Pojawiły się także oskarżenia o prowokację. Głos
Szczeciński z 11 grudnia 1956 r. donosił: „Wczorajsza awantura na ulicach
Szczecina połączona ze zbrodniczą prowokacją antyradziecką stanowi groźne
ostrzeżenie, którego nie wolno lekceważyć. Każda próba prowokacji musi się
spotkać z należytą odprawą ze strony władz i całego społeczeństwa”35. Dzień
później na łamach tej samej gazety zamieszczono „Apel Miejskiej Rady Narodowej”, której członkowie wzywali: „Sprawcy gorszących zajść muszą być ukarani
z całą surowością i bezwzględnością ludowego prawa, a kara ich winna się stać
przestrogą dla tych wszystkich, którzy kiedykolwiek jeszcze próbowaliby burzyć
wspólne dzieło naszych rąk i mózgów – polski Szczecin”36. Z pierwszych stron
szczecińskich dzienników wtórowały tym publikacjom potępiające i karcące
33

A. Głowacki, „Wystąpienia przeciwko polityce władz w okresie 1956–1970 na Pomorzu
Zachodnim” [w:] Lata 1956–1970 na Pomorzu Zachodnim. Oczekiwania i rzeczywistość, (red.)
H. Komarnicki, K. Kozłowski (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
1999): s. 58; K. Kozłowski, Pomorze Zachodnie w latach 1945–2010. Społeczeństwo – władza
– gospodarka – kultura, t. 2 (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego:
Wydawnictwo i Drukarnia „Kadruk”, 2012): s. 648.
34
AIPN Sz, 009/1426, Agenturalne doniesienia, 14 XII 1956 r., k. 23.
35
„Chuligańska awantura w al. Wojska Polskiego”, Głos Szczeciński (11 XII 1956).
36
„Apel Miejskiej Rady Narodowej”, tamże (12 XII 1956).
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artykuły o charakterystycznych tytułach: „Chuligańska awantura w al. Wojska
Polskiego”, „Cały Szczecin potępia prowokacyjną awanturę”, „Nie pobłażać
pijakom i warchołom”, „Chuligańskie wybryki pijanej łobuzerii w śródmieściu”, „Chuliganów ostro karać!”. To zaledwie kilka przykładów ilustrujących
budowaną przez władze atmosferę potępienia szczecińskich manifestantów
oraz żądanie ich rozliczenia i ukarania.
W podobnym duchu były utrzymane pojawiające się w prasie lokalnej petycje
i rezolucje środowisk akademickich i robotniczych. Pierwsi swoją dezaprobatę
wyrazili na łamach szczecińskiego Głosu i Kuriera członkowie Komitetu Rewolucyjnego Studentów Pomorskiej Akademii Medycznej, a za nimi stoczniowcy,
pracownicy Huty „Szczecin” i wielu innych zakładów pracy oraz proreżimowych
ugrupowań politycznych, jak choćby Stronnictwa Demokratycznego. Manifestantów potępili również niektórzy duchowni Kościoła katolickiego. Na podstawie
dostępnych informacji można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że
prezentowane na łamach lokalnej prasy negatywne opinie mieszkańców Szczecina
o manifestantach stanowiły ich subiektywną ocenę wydarzeń37. Potwierdzają to
zeznania kilku świadków, którzy wspominali o próbach uspokojenia sytuacji
przez osoby postronne – głównie w starszym wieku38. Zostało to umiejętnie
wykorzystane przez aparat propagandowy, który powiązał te postawy z apelami
nowej ekipy rządzącej o zachowanie porządku wewnętrznego.
14 grudnia przybyła do Szczecina specjalna ekipa Polskiej Kroniki Filmowej, która sfilmowała miejsca zamieszek, funkcjonariuszy MO oraz członków
milicji robotniczo-studenckiej. Następnie wykonano zdjęcia aresztowanych
w celu upublicznienia ich wizerunków w przygotowywanym filmie krótkometrażowym. W tym samym dniu głos zabrali przedstawiciele Egzekutywy
Komitetu Miejskiego PZPR w Szczecinie. W oświadczeniu „Do robotników, pracowników, studentów i wszystkich ludzi pracy w Szczecinie” można
przeczytać:
10 grudnia 1956 r. w godzinach wieczornych bandy w większości
pijanych chuliganów naruszyły spokój naszego miasta. Usiłowano
wywołać zajścia, które rzuciły cień na dobre imię naszego
społeczeństwa. Próbowano sprowokować awantury, które mogłyby
przekreślić zdobycze Polskiego Października. […] Obecnie mają
miejsce wypadki wyrzucania ludzi z tramwajów, zaczepianie
i prowokowanie bójek ulicznych. Ani władze, ani społeczeństwo
nie mogą pozwolić na to, aby na ulicach naszego miasta szerzył się
terror kryminalnych elementów. Na ulicach nie może być anarchii,
37

Już w pierwszych meldunkach wysyłanych ze Szczecina podkreślano wypowiedzi tego typu
(zob. AIPN Sz, 009/1426, Meldunek doraźny, 12 XII 1956 r., k. 12).
38
AIPN Sz, 009/1426, Notatka agenturalna, 12 XII 1956 r., k. 13; tamże, Notatka służbowa,
31 I 1957 r., k. 84.
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musi być spokój i poszanowanie władzy. Każdy wybryk uliczny
musi spotkać się z taką odprawą, jaką dali grupom chuliganów
robotnicy stoczni i huty, studenci Politechniki i Pomorskiej
Akademii Medycznej39.

Powyższe oświadczenie obrazuje sposób, w jaki władze, próbując ostudzić
nastroje społeczne i poprawić napiętą popaździernikową sytuację polityczną,
antagonizowały ze sobą środowiska żądające zmian w kraju. Tym, którzy grudniową nocą 1956 r. wyszli na ulicę, przeciwstawiono ich kolegów z uczelni
i zakładów pracy. Ci pierwsi wpadli w pułapkę zbyt mocno rozbudzonych
ambicji i potrzeby reform. Co więcej, nie zauważyli, że nowa ekipa rządząca,
przejmując władzę w partii, osiągnęła już swoje cele, i że nie jest zainteresowana dalszymi ustępstwami na rzecz społeczeństwa. Ci drudzy nie wiedzieli, że
zostali wykorzystani do spacyfikowania ożywczego fermentu roku 1956. Obu
tym grupom przyszło boleśnie się o tym przekonać w trakcie dekady rządów
Władysława Gomułki, której finałem były wydarzenia marcowe z 1968 r. oraz
dramatyczna rewolta grudniowa roku 1970.
Drugi etap kampanii propagandowej wiązał się z procesami wytoczonymi
przez władze bezpieczeństwa uczestnikom grudniowych zamieszek. Na łamach
Głosu i Kuriera opublikowano relacje i komentarze z przebiegu procesu oraz
zdjęcia oskarżonych. Kolejny raz – zgodnie z powszechną wówczas praktyką
– zostali oni przedstawieni jako degeneraci społeczni, alkoholicy, złodzieje
i wandale. Warto podkreślić, że do publicznej wiadomości podano również
ich adresy zamieszkania i miejsca pracy. Zanim zapadł wyrok skazujący, władze
wymierzyły im dodatkową i niezwykle uciążliwą karę, publicznie piętnując
nie tylko samych uczestników protestu, lecz także ich najbliższych – rodziców, współmałżonków czy dzieci. Na wiele lat stali się oni w oczach sąsiadów
„prowokatorami”, „chuliganami” i „wichrzycielami porządku publicznego”.
Było to dla nich przeżycie traumatyczne, o którym mimo upływu czasu trudno
zapomnieć. Do dziś znaczna część uczestników opisywanych wydarzeń odmawia
rozmowy na ten temat.
Zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi władz bezpieczeństwa, na początku
1957 r. skierowano do Sądu Powiatowego dla miasta Szczecina pięć zbiorowych aktów oskarżenia przeciwko uczestnikom nocnej rewolty. W oddzielnym
procesie osądzono także Stanisława Bartosika, którego nieudolne zatrzymanie
przez funkcjonariuszy MO dało początek zamieszkom. W tym miejscu warto
dodać, że w opinii władz procesy należały do tych o podwyższonym stopniu
zagrożenia ewentualnymi ekscesami lub zamieszkami w obronie sądzonych.
Dlatego SB kilka dni przed rozprawą wdrażała działania operacyjne zmierzające do zniwelowania wydarzeń tego typu. W tym celu w zakładach pracy
39

„Do robotników, pracowników, studentów i wszystkich ludzi pracy w Szczecinie”, Głos
Szczeciński (14 XII 1956).
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i w środowisku lokalnym – sąsiedzkim starano się uruchomić istniejącą lub
wycofaną agenturę, względnie zwerbować nową. Dodatkowo ustalono, że
w dniach rozpraw należy objąć obserwacją zewnętrzną budynek Sądu Powiatowego, a przede wszystkim Konsulatu ZSRS. Dodatkowo w porze nocnej
budynek ten miał być chroniony fizycznie przez funkcjonariuszy MO40.
Pierwszą grupę tworzyli oskarżeni: Maria Kudlej, Irena Kościańska, Zenon Krówczyński, Emil Soliński, Adam Szeluch41, w drugiej zaś znaleźli się: Tadeusz Szczurowski, Antoni Ciesielski, Bolesław Lubasiński, Władysław Szczukiewicz, Leszek
Majzel, Walenty Stankiewicz42. Oskarżonym postawiono wiele zarzutów. Wśród
nich znalazło się: nakłanianie do udziału i uczestnictwo w zbiegowisku publicznym,
słowna obraza oraz czynna napaść na funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa i żołnierzy KBW, zamach na mienie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego,
I i II Komisariatu MO, Prokuratury Wojewódzkiej i Więzienia Centralnego w Szczecinie. Interesujące w tym kontekście wydają się zeznania jednego ze świadków
– Mariana Adamskiego, który stwierdził: „Nie działo się nic, co charakteryzuje
chuligańskie wybryki, nie napadano przecież na sklepy. Była to jakaś polityczna
akcja – drugi akt wypadków bydgoskich. Słyszałem okrzyk: »Gomułka sprzedał
Polskę w Moskwie«”43. Sędziowie mimo tych zeznań nie dostrzegli w zajściach ani
znamion prowokacji, ani zorganizowanej formy protestu politycznego, przypisując ich uczestnikom wyłącznie niskie, kryminalne pobudki. Na wezwanie Sądu
Powiatowego w Szczecinie powołano kilku biegłych. Znalazł się wśród nich profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Tadeusz Szczurkiewicz, socjolog, który
opracował opinię poświęconą psychologii tłumu w trakcie zajść szczecińskich.
Jego zdaniem (na którym sąd oparł swój wyrok), manifestacja nie miała charakteru
zorganizowanej akcji, a jedyne, co łączyło jej uczestników, to wspólne wznoszenie
okrzyków i rzucanie kamieniami. Biegły w trakcie rozprawy stwierdził ponadto, że
można byłoby mówić o zorganizowanej grupie, gdyby istniały wspólne cele, np.
„dążenie do zdobycia broni i uwolnienia więźniów”. Wypowiedź ta jest zaskakująca,
szczególnie w kontekście próby rozbicia Więzienia Centralnego oraz przewijających się w trakcie procesu wątków dotyczących zamiaru opanowania magazynów
wojskowych z bronią44.
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AIPN Sz, 009/1426, Plan agenturalno-operacyjnych przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do ewentualnych ekscesów w okresie rozprawy sądowej, 12 I 1957 r., k. 34 in.;
tamże, Plan agenturalno-operacyjnych przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do
ewentualnych ekscesów w okresie rozprawy sądowej, 20 I 1957 r., k. 61–63; tamże, Notatka
służbowa, 22 I 1957 r., k. 67.
41
AIPN Sz, 009/1426, Notatka służbowa, 28 II 1957 r., k. 97–100.
42
AIPN Sz, 009/1426, Notatka służbowa w sprawie zajść szczecińskich w dniu 10 grudnia 1956 r., 11 I 1957 r., k. 30; AIPN Sz, 008/5, Meldunek – telefonogram nr 49/57,
24 I 1957 r., k. 57–58.
43
AIPN Sz, 009/1426, Notatka służbowa, 22 I 1957 r., k. 70.
44
AIPN Sz, 009/1426, Notatka służbowa, 22 I 1957 r., k. 64; tamże, Notatka służbowa,
22 I 1957 r., k. 65; tamże, Notatka służbowa, 24 I 1957 r., k. 68–70; tamże, Notatka służbowa,
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Zasądzone w procesie wyroki – jak na czasy popaździernikowych przemian
– należy uznać za surowe. Najwyższą karę otrzymał Tadeusz Szczurowski, skazany na cztery lata pozbawienia wolności. Upatrywano w nim jednego z głównych
prowodyrów zamieszek – miał on nawoływać do najścia na I Komisariat MO,
więzienie i prokuraturę45. Niewiele mniejszy wyrok (trzy lata pozbawienia wolności) wymierzono Antoniemu Ciesielskiemu, który miał zatrzymywać tramwaje46.
Pozostali otrzymali kary do jednego roku więzienia z ewentualnym warunkowym
zawieszeniem wykonania na okres dwóch lat. Najmłodsi oskarżeni (np. Leszek
Majzel) zostali oddani pod nadzór rodziców47.
Trzecia sprawa prowadzona przez szczeciński Sąd Powiatowy dotyczyła tzw. grupy
konsulackiej, do której prokuratura zakwalifikowała: Czesława Gierbę, Czesława
Szczerbę, Aleksandra Nieśpielaka, Władysława Szuplickiego, Stanisława Słomińskiego, Jana Słojkowskiego, Tadeusza Skrońskiego, Józefa Kurkiańca i Tadeusza
Watemborskiego48. Zbiegła się ona czasowo z procesem „grupy niemieckiej”, jak
nazywali ją nieformalnie śledczy ze względu na oskarżonych pochodzenia niemieckiego. Zaliczono do niej: Janusza Lenca, Stanisława Majewskiego, Wacława Mierzykowskiego, Michała Filarskiego, Mariana Rzadkiewicza, Romana Rutha, Piotra
Kalmusa, Kazimierza Badeja i Stanisława Pietruszewskiego49. W tym wypadku Prokuratura Wojewódzka postawiła identyczne zarzuty jak we wcześniejszych sprawach,
poszerzając je o zamach na mienie konsulatu ZSRS w Szczecinie. Co ciekawe, tym
razem prokurator dopatrzył się w zajściach nie tylko cech kryminalnych. W mowie
oskarżycielskiej stwierdził, że atak na konsulat miał genezę chuligańską, lecz jego
skutki przybrały postać polityczną. Nie miało to istotnego wpływu na wydany
wyrok. W wypadku „grupy konsulackiej” w stosunku do trzech skazanych orzeczono trzyletnią karę więzienia, w stosunku do jednego – karę dwóch lat więzienia,
w pozostałych wypadkach – od półtora do pół roku pozbawienia wolności. Dwóch
oskarżonych uniewinniono z powodu braku dowodów. Niestety, z powodu braku
stosownych dokumentów, nie wiemy, jakie wyroki zapadły w „grupie niemieckiej”.
Sąd Powiatowy dla miasta Szczecina rozpatrzył jeszcze jedną sprawę karną związaną z wydarzeniami z 10 grudnia 1956 r. Dotyczyła ona czterech pracowników
Szczecińskich Zakładów Włókien Sztucznych w Żydowcach: Mariana Kijoka, Jana
Czerwieńskiego, Eugeniusza Oleksickiego oraz Alfreda Soczyka, którzy około godz.
29 I 1957 r., k. 76–78; tamże, Notatka służbowa, 30 I 1957 r., k. 82; tamże, Notatka służbowa,
7 II 1957 r., k. 88–91; tamże, Notatka służbowa, 23 III 1957 r., k. 113; AIPN Sz, 008/5,
Meldunek telefonogram nr 66/57, 31 I 1957 r., k. 67–68.
45
AIPN Sz, 009/1426, Notatka służbowa w sprawie zajść szczecińskich w dniu 10 grudnia
1956 r., 11 I 1957 r., k. 30.
46
AIPN Sz, 009/1426, Notatka służbowa, 22 I 1957 r., k. 69.
47
Tamże, Notatka służbowa, 8 II 1957 r., k. 92.
48
Tamże, Notatka służbowa, 19 III 1957 r., k. 101–103; AIPN Sz, 008/5, Meldunek – telefonogram nr 137/57, 2 IV 1957 r., k. 85.
49
AIPN Sz, 009/1426, Notatka służbowa, 15 I 1957 r., k. 93.
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22.30 w stanie upojenia alkoholowego usiłowali przed zakończeniem zmiany opuścić zakład pracy. Sprzeciwił się temu funkcjonariusz Straży Przemysłowej, wskutek
czego doszło do bójki i próby rozbrojenia strażnika, który oddał strzał ostrzegawczy.
Zajście to doprowadziło do zbiegowiska, a w konsekwencji do powiązania incydentu
z zajściami w centrum Szczecina50.
Według kierownictwa aparatu bezpieczeństwa, można było urządzić więcej procesów i skazać większą liczbę uczestników nocnej rewolty 1956 r., gdyby nie fakt, że
zatrzymania dotyczyły w głównej mierze osób zupełnie przypadkowych lub takich,
które nie brały czynnego udziału w zajściach. W opinii bezpieki aktywni uczestnicy
zajść z reguły uniknęli odpowiedzialności. Co więcej, w czasie likwidowania zamieszek zaniechano zbierania i zabezpieczenia materiałów dowodowych w stosunku do
zatrzymywanych osób, a nawet nie przeprowadzono rewizji osobistych.
Już kilka dni po zajściach ulicznych władze powołały doraźny sztab kryzysowy
przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie. W jego obradach (14
grudnia) uczestniczyli przedstawiciele Prezydium MRN, prokuratury, kolegiów
karno-orzekających oraz MO. Przedstawiciele lokalnych władz politycznych i aparatu
bezpieczeństwa zastanawiali się nad sposobami skutecznego likwidowania przejawów
chuligaństwa, jak wówczas nazywano wydarzenia grudniowe. Zamierzano powołać
do życia doraźną milicję ochotniczą, nazywaną antychuligańską gwardią MO. Poruszono także sprawę doposażenia jednostek MO w odpowiedni sprzęt, szczególnie
w samochody i motocykle (co dość szybko zostało zrealizowane) oraz omówiono
sprawę pracy kolegiów karno-orzekających. Funkcję oskarżycieli mieli w nich objąć
doświadczeni oficerowie MO, a zamiast grzywny zalecano częstsze stosowanie kar
w postaci pracy poprawczej. Ostatnim elementem prowadzącym do uspokojenia
sytuacji w Szczecinie było otwarcie pierwszej w tym mieście izby wytrzeźwień.
Ponadto Wojewódzka Rada Narodowa w Szczecinie wyznaczyła jednego ze swoich
członków jako odpowiedzialnego za kontakty z lokalnym kierownictwem jednostek
resortu spraw wewnętrznych.
Wszystkie te działania miały charakter doraźny. Fala manifestacji, które przetoczyły się przez Polskę w 1956 r., wykazała bezradność funkcjonariuszy aparatu
bezpieczeństwa wobec protestujących demonstrantów. Zarówno w Poznaniu, jak
i we Wrocławiu, Płocku, Warszawie, Bydgoszczy, Olecku czy Szczecinie okazało się,
że siły porządkowe nie są przygotowane do przeciwdziałania nawet w początkowym
etapie zajść, nie mówiąc o wypadkach eskalacji przemocy. W związku z tym władze
aparatu bezpieczeństwa podjęły decyzję o utworzeniu w większych miastach specjalnych pododdziałów milicji, których celem miało być likwidowanie zajść ulicznych.
W efekcie doświadczeń 1956 r. utworzono Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO). W ich wyposażeniu – oprócz pałek – znalazły się hełmy, maski
50

Tamże, Notatka służbowa w sprawie zajść szczecińskich w dniu 10 grudnia 1956 r.,
11 I 1957 r., k. 30–31; tamże, Notatka służbowa, 26 I 1957 r., k. 74–75; tamże, Raport
z przebiegu rozprawy sądowej w dniu 15 b.m. przeciwko Kijakowi i innym, 16 II 1957 r.,
k. 94–96; AIPN Sz, 008/5, Meldunek telefonogram nr 38/57, 19 I 1957 r., k. 49–50.
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1. Plan centrum Szczecina z odręcznymi adnotacjami funkcjonariuszy
UB, dokumentującymi rozwój sytuacji w nocy z 10 na 11 grudnia 1956

2c

r.. Poszczególne cyfry oznaczają: 1 – miejsce zatrzymania Stefana
Bartosika, 2 – miejsce wybuchu zamieszek, 3 – I Komisariat MO, 4 –
kompleks budynków Prokuratury Wojewódzkiej i Więzienia Centralnego, 5 – II Komisariat MO, 6 – budynek i gablotki Towarzystwa Przyjaźni
Polsko-Radzieckiej, 7 – Konsulat ZSRS. Źródło: AIPN Sz, 009/1460, k. 16.

2d
2a – 2d. I Komisariat MO. Dokumentacja WUds.BP z grudnia 1956 r.
Źródło: AIPN Sz, 009/1460.
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3a

3b

3a – 3b. Prokuratura Wojewódzka. Dokumentacja WUds.BP z grudnia 1956 r. Źródło: AIPN Sz, 009/1460.

4a

4b

4a – 4b. II Komisariat MO. Dokumentacja WUds.BP z grudnia 1956 r. Źródło: AIPN Sz, 009/1460.

5
5. Dawny Konsulat ZSRS. Zdjęcie współczesne. Fot. Paweł Miedziński.
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6e
6a – 6o. Zniszczenia w Konsulacie ZSRS dokonane przez demonstrujących w nocy z 10 na 11 grudnia 1956 r. Źródło: AIPN Sz, 009/1460.
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przeciwgazowe oraz nowe typy umundurowania, niekrępującego ruchów funkcjonariuszy podczas interwencji. Udoskonalono granaty łzawiące wykorzystywane do
rozpędzania tłumów. Z czasem do służby wprowadzono transportery opancerzone
zaopatrzone w środki łączności radiowej i więźniarki do przewozu aresztowanych.
Na podstawie bieżących doświadczeń oraz praktyki Policji Państwowej doby II Rzeczypospolitej Departament Kadr i Szkolenia Komendy Głównej MO wprowadził
do użytku służbowego instrukcję Taktyka działania jednostek MO przy rozpraszaniu
zbiegowisk i wrogich manifestacji oraz w innych wypadkach szczególnych (1957 r.)51.
Stanowiła ona kompendium wiedzy dla kierownictwa aparatu bezpieczeństwa oraz
poszczególnych funkcjonariuszy milicji w zakresie likwidowania zajść tego typu.
Równocześnie kierownictwo aparatu bezpieczeństwa, oceniając sposób likwidacji manifestacji ulicznych w 1956 r., doszło do przekonania, że funkcjonariusze
MO i UB ograniczyli się tylko do nieudolnych prób rozpędzenia ich uczestników
i żywiołowego zatrzymania niektórych demonstrantów52. W ocenie kierownictwa
dużym błędem było zaniechanie ujawniania i aresztowania głównych inspiratorów
zajść. Dlatego na przyszłość komendant główny Milicji Obywatelskiej wyznaczył to
zadanie pracownikom pionów operacyjnych, działającym w trakcie zajść w ubraniach
cywilnych. Funkcjonariusze pionów obserwacji zewnętrznej i techniki operacyjnej
Służby Bezpieczeństwa (Biuro „B” i „T”), oprócz obowiązku bieżącego informowania
o przebiegu zajść, zostali zobligowani do fotografowania ich uczestników na potrzeby
późniejszego śledztwa. Wiązało się to ze zwiększeniem etatów w tych pionach MSW
oraz z postępem technologicznym w zakresie budowy aparatury do wykonywania
dokumentacji fotograficznej i filmowej z ukrycia. W rezultacie funkcjonariusze
aparatu bezpieczeństwa byli lepiej przygotowani do kolejnej odsłony walk ulicznych.
Analiza przebiegu wypadków z 10 grudnia 1956 r. nie pozwala przyjąć sformułowanej przez ówczesne władze komunistyczne tezy o chuligańskim (czyli kryminalnym) charakterze rewolty szczecińskiej. Z pewnością część ludzi biorących w niej
udział to były osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, ale – jak słusznie zauważył
jeden ze świadków – nikt nie rozbijał ani nie plądrował sklepów. Poza wybitymi
witrynami w restauracji „Żeglarskiej” i zakładzie fryzjerskim przy ul. Mazurskiej oraz
kilkoma zniszczonymi tramwajami53, cała energia młodych uczestników szczecińskiego grudniowego buntu skierowała się przeciwko ZSRS oraz funkcjonariuszom
MO, UB i żołnierzom KBW, których społeczeństwo postrzegało jako strażników
komunizmu w Polsce. Gniew i nienawiść znalazły ujście w rozbiciu budynku konsulatu oraz w walkach ulicznych i w najściu na I i II Komisariat MO, Więzienie
Centralne czy Prokuraturę Wojewódzką w Szczecinie.
51

AIPN Sz, 008/407, Taktyka działania jednostek MO przy rozpraszaniu zbiegowisk i wrogich
manifestacji oraz w innych wypadkach szczególnych, 1957 r., k. 14 i n.
52
Podkreślano to wielokrotnie i dokumentach SB, jak i w trakcie procesów (por. np. AIPN
Sz, 009/1462, Notatka służbowa, 7 II 1957 r., k. 88–91).
53
AIPN Sz, 009/1426, Notatka służbowa, 22 I 1957 r., k. 70; tamże, Notatka służbowa,
22 III 1957 r., k. 113.
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Trudno na obecnym etapie badań określić, jakie reperkusje w stosunkach polsko-sowieckich przyniosły wydarzenia szczecińskie. Co prawda, władze miejskie
Szczecina wystosowały oficjalne przeprosiny przekazane na ręce tutejszego konsula
ZSRS, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w podobny sposób próbowało ułagodzić
sytuację w ambasadzie ZSRS w Warszawie, ale dokumenty milczą na temat stanowiska ZSRS w tej sprawie. Ponad dwa lata później, w lipcu 1959 r., do Szczecina
przybył sam I sekretarz KC KPZR i premier ZSRS, Nikita Chruszczow. Historycy
upatrują w tym wydarzeniu potwierdzenia przez stronę sowiecką przynależności
Szczecina i całego Pomorza Zachodniego do Polski. Ale czy ta wizyta w kontekście
nie tak odległych zamieszek antysowieckich nie wydaje się intrygująca? W końcu
Chruszczow przyjechał do miasta, którego mieszkańcy tak zdecydowanie wyrazili
swój sprzeciw wobec polityki ZSRS i jego nowego przywódcy, depcząc w placówce
konsulatu obrazy z jego podobizną. Nadanie honorowego obywatelstwa Chruszczowowi można odczytać jako próbę zadośćuczynienia ze strony aparatu partyjnego
temu, co się zdarzyło w „gorący” poniedziałek 10 grudnia 1956 r.
*

“Hot Monday”: A few words about the attack on the
Soviet consulate in Szczecin in 1956
The following article illuminates the history of the events of 10 December
1956 – i.e. the anti-Soviet riots which culminated in the attack on the Soviet
consulate in Szczecin – an episode which has heretofore received very little
attention. An analysis of the event does not support the communist regime’s
propaganda claim about the supposedly “houliganistic” (i.e. criminal) character of the nighttime revolt. Some of the participants were no doubt under
the influence of alcohol. However, as one of the witnesses indicated, no one
attacked or looted stores. The entire energy of the young rioters was directed
against the Soviet Union and the functionaries of the secret police and terror
apparatus, which much of society viewed as the guardians of communism in
Poland. Anger and hatred found their expression in the attack on the consulate as well as in the street fights and the attacks on the First and Second
Commissariats of the Civic Militia (i.e. police), the Central Prison, and the
Provincial Prosecutor’s Office in Szczecin. Some of the people detained by the
regime’s security forces that night were later sentenced to prison sentences of
several years’ duration.

Priorytety polityki

wyznaniowej władz Polski ,,ludowej”

Józef Marecki

PRIORYTETY POLITYKI
WYZNANIOWEJ W POLSCE
,,LUDOWEJ” W LATACH 1944–1949
Komuniści, którzy dążyli do przejęcia władzy na ziemiach polskich w państwie, które miało powstać za przyzwoleniem Józefa Stalina w granicach przez
niego określonych, nie ukrywali, że będzie to państwo wzorowanie na Związku
Sowieckim, państwo laickie o ideologii marksistowsko-leninowskiej. Dlatego
też nie mogło w nim być miejsca na takie elementy, jak: publiczna działalność
związków wyznaniowych (zwłaszcza Kościoła katolickiego, którego wyznawcami
była znaczna większość mieszkańców II Rzeczypospolitej), funkcjonowanie
szkolnictwa katolickiego (przedszkoli, szkół powszechnych, zawodowych,
średnich oraz wyższych), wydziałów teologicznych na uniwersytetach, wolne
od pracy i nauki dni w święta katolickie, udział osób duchownych i zakonnych
w życiu publicznym, ich uczestniczenie w oficjalnych spotkaniach z przedstawicielami władz państwowych. Religia, nie tylko katolicka, miała być „prywatną
sprawą obywateli”1.
Działalność związków wyznaniowych, poszczególnych parafii i duszpasterzy
w Związku Sowieckim była prowadzona pod ścisłą kontrolą władz państwowych. Wszelka aktywność duszpasterska podlegała także kontroli finansowej.
Każda parafia, niezależnie od liczby wiernych, częstotliwości nabożeństw, wielkości zbiórek finansowych i prac remontowo-budowlanych była opodatkowana
1

Zob. B. Fijałkowska, Partia wobec religii i Kościoła w PRL, t. 1: 1944–1955 (Olsztyn:
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 1999): s. 8–10.
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według taryfy ustalanej w Moskwie. Podatki osobiste duszpasterzy, podobnie jak
ich dochodowe podatki od opłat wnoszonych przez wiernych, były nierealnymi
kwotami, których w rzeczywistości żaden kapłan nie był w stanie zapłacić.
Taki model funkcjonowania „wypracowano” przez lata w Związku Sowieckim i taki miał obowiązywać we wszystkich krajach zdominowany przez
komunistów. Wszak – zgodnie ze wskazaniami Karola Marksa – religia była
narkotykiem (dosłownie: opium ludu2) oraz – jak to określił Włodzimierz Lenin
– „jedną z odmian ucisku duchowego, który wszędzie dławi masy ludowe”3,
z którego to uzależnienia i ucisku należało „wyzwolić” nieuświadomione masy
chłopów, robotników, urzędników i inteligencji.
Należy jednak zaznaczyć, że na ziemiach polskich komuniści zgoła inaczej
traktowali Kościół katolicki, a inaczej pozostałe Kościoły i związki wyznaniowe.
Wynikało to nie tylko z dysproporcji w liczebności wiernych i ugruntowanej roli
katolików w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym, ale także z priorytetowych założeń władz komunistycznych zmierzających do wykorzystania
tzw. chrześcijańskich mniejszości religijnych do działań dezinformacyjnych
i dezintegrujących środowiska religijne w Polsce4.
Jednak na bezpośrednie represjonowanie Kościoła katolickiego w pierwszych
powojennych latach komuniści, którzy przejęli władzę w Polsce, nie chcieli
sobie pozwolić ze względów taktycznych. Zdawali sobie sprawę z faktu, że
powszechnie nie akceptowano ich obecności w kraju, a władzę utrzymywali
dzięki terroryzowaniu społeczeństwa.
Okres pierwszych lat powojennych można nazwać czasem „wzajemnego
mijania się” państwa i Kościoła. Egzystencja komunistów zakładała walkę
z wszelkimi przejawami religijności, tym bardziej z Kościołem katolickim
i innymi związkami wyznaniowymi5. Według komunistów, państwo miało
być laickie, bezwyznaniowe. Jeśli komuniści, którzy przejęli władzę w Polsce,
godzili się na funkcjonowanie Kościoła katolickiego to tylko dlatego, że musieli
liczyć się z jego dotychczasową rolą w życiu społecznym, politycznym oraz
gospodarczym. Początkowo władze komunistyczne tylko pozornie akcentowały
współpracę z Kościołem i znaczenie religii w przestrzeni publicznej. Sympatia
do wierzących, współpraca z hierarchami kościelnymi, udział przedstawicieli
władz państwowych w uroczystościach kościelnych „mieszały się” z wrogimi
2

K. Marks, „Przyczynek do heglowskiej filozofii praw” [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła
wszystkie, t. 1 (Warszawa: Książka i Wiedza, 1976): s. 458.
3
W. Lenin, „Socjalizm a religia” [w:] Dzieła, t. 10 (Warszawa: Książka i Wiedza, 1955): s. 71.
4
Zagadnienie to wymaga jednak szerszego przedstawienia, które nie wchodzi w zakres niniejszego artykułu.
5
Na temat historii Kościoła katolickiego w Polsce powojennej istnieje bardzo bogata literatura. Odnośnie do sygnalizowanych w artykule problemów zob. A. Dudek, Państwo i Kościół
w Polsce 1945–1970 (Kraków: Wydawnictwo „PiT”, 1995); J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989) (Warszawa: Neriton, 2003).
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wypowiedziami wobec biskupów i Stolicy Apostolskiej, licznymi represjami
w stosunku do duchowieństwa i osób zakonnych oraz restrykcyjnymi decyzjami
odnośnie do polityki wyznaniowej6.
Kościół w życiu publicznym był początkowo potrzebny jako element wizerunku „normalnej, demokratycznej Polski”, ale także jako gwarant szybkiego
scalenia Ziem Północnych i Zachodnich z resztą kraju. Z jednej strony dało
się zauważyć pewne przejawy życzliwości i próbę powrotu do przedwojennych
stosunków państwo–Kościół, a z drugiej widoczne były przejawy dyskryminowania Kościoła i wierzących.
Zanim przejdziemy do szczegółowego przedstawienia głównych działań
władz komunistycznych w Polsce wobec Kościoła katolickiego w pierwszych
latach powojennych, zwróćmy uwagę na szybko zmieniające się założenia tych
działań, wynikające ze zmian koncepcji wzajemnych stosunków oraz na pewną
cezurę czasową, po której działania władz komunistycznych wobec Kościoła
katolickiego zostały znacząco zintensyfikowane.
W dniach 13–15 października 1947 r. dyrektor Departamentu V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Julia Brystygier podczas odprawy kierownictwa MBP wygłosiła referat pt. „Ofensywa kleru a nasze zadania”, w którym
poleciła „przystąpić do wszechstronnego i systematycznego rozpracowywania
instytucji Kościoła w terenie. Główne obiekty: kuria biskupia, dekanaty, rada
dekanacka, i instytucje najściślej oparte o diecezje (»Caritas«)”. W dalszej
części podkreślała, by „z całą stanowczością i bezwzględnością nie dopuścić do
wdzierania się kleru i organizacji katolickich na grunt robotniczy. […] Systematycznie rozpracowywać prefektów szkolnych, przede wszystkim za pomocą
agentury młodzieżowej. […] Przeciwdziałać rozszerzaniu się prasy katolickiej,
która jest rozsadnikiem ducha wrogości i organizatorem elementów zacofanych”7. Podczas tej samej odprawy minister Stanisław Radkiewicz wygłosił
referat, w którym podał konkretne wskazania odnośnie do zwalczania Kościoła
katolickiego. Mówił o nim, że jest „najbardziej zorganizowaną reakcyjną siłą
występującą przeciwko obozowi demokracji. […] Trzeba bić takiego wroga jak
kler. Mamy bowiem do czynienia z przeciwnikiem najbardziej wyrafinowanym,
najlepiej umiejącym posługiwać się podstępem i tym wszystkim, co łączy się
z pojęciem »jezuici«”8.
Funkcjonariusze UB zawsze wrogo postrzegali Kościół katolicki. Jednak
od 1947 r. otrzymali od swych przełożonych wyraźny sygnał na jednoznaczne
działania zmierzające do jego niszczenia. Zapewne także zmieniło się „patrzenie”
na Kościół katolicki osób sprawujących władzę oraz urzędników państwowych
i działaczy partyjnych. O ile pierwsze dwa–trzy lata powojenne były czasem
6

Zob. A. Dudek, Państwo i Kościół…, s. 14; por. J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego…,
s. 75 i n.
7
Za: A. Dudek, Państwo i Kościół…, s. 14.
8
Za: A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989) (Kraków: Znak, 2003): s. 29.

Glaukopis nr 33 | 215

względnego spokoju, to już po wygłoszonym referacie Brystygierowej nasilają
się niektóre formy represji, a lata 1947–1949 są czasem przygotowania do
frontalnego ataku, który nastąpi po 1949 r. Pierwsze symptomy niszczenia
Kościoła były widoczne już w przemówieniu Władysława Gomułki na plenum
KC PPR 10 lutego 1946 r., podczas którego sugerował „rozłupanie” Kościoła
i związanie części duchowieństwa z komunistami. To samo usłyszał Bolesław
Bierut w rozmowie z Józefem Stalinem, która odbyła się w sierpniu 1949 r.9
Oto kilka najważniejszych faktów z lat 1944–1949, które pozwalają uwypuklić „schizofrenię” dotyczącą kwestii religijnych u rządzących i rozeznać ich
rzeczywiste zamiary. Fakty te pozwolą zrozumieć, jakie były i jak kształtowały
się główne wyznaczniki polityki wyznaniowej w pierwszych latach funkcjonowania Polski „ludowej”.
Komuniści, którzy przejęli w Polsce władzę, w pierwszych powojennych
miesiącach na każdym kroku podkreślali swoją życzliwość wobec Kościoła i jego
wiernych. Z perspektywy czasu widoczne są w tych działaniach koniunkturalizm oraz uwypuklanie pozorów współpracy i dialogu.
Władze początkowo godziły się (do 1946 r.) na przejmowanie na Ziemiach
Zachodnich i Północnych świątyń i budynków poprotestanckich przez duchownych katolickich ekspatriowanych wraz z wiernymi z ziem II Rzeczypospolitej
włączonych do Związku Sowieckiego. Komuniści wspierali wówczas odbudowę
kościołów, organizowanie kurii biskupich, domów zakonnych, seminariów
oraz parafii. Starostowie (ustanawiani z nominacji władz) zabiegali o ukonstytuowanie się parafii, osadzenie w nich kapłanów. Były to pozory stabilizacji
i normalności. Często także w pierwszych latach powojennych władze komunistyczne wspomagały materialnie działalność kościelnego Caritas, a nawet
łożyły na szaty i sprzęty liturgiczne10.
Przykład rzekomej współpracy władz komunistycznych z Kościołem katolickim płynął z góry. Przedstawiciele administracji państwowej brali udział
w nabożeństwach religijnych w ramach oficjalnych delegacji. W miastach wojewódzkich przedstawiciele lokalnych władz, a w Warszawie prezydent Bolesław
Bierut – zgodnie z przedwojenną praktyką – podtrzymali celebransa niosącego
monstrancję. Bierut, najpierw przewodniczący KRN, a następnie prezydent
RP, składając przysięgę w dniu 5 lutego 1947 r., użył formuły z zakończeniem
„tak mi dopomóż Bóg”11.
Ponadto można jeszcze wymienić: spotkania przedstawicieli Kościoła
i rządu w osobach bp. Zygmunta Choromańskiego z ministrem Wolskim (2
9

Zob. A. Dudek, Państwo i Kościół…, s. 8–9, 13, 17; por. J. Żaryn, Kościół a władza…, s. 151.
Zob. M. Żukowski, Krótki oddech wolności. Pomorze Zachodnie w latach 1945–1957
(Koszalin: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej, 2001): s. 79; J. Żaryn, Dzieje Kościoła
katolickiego…, s. 75 i n.; tenże, Kościół a władza w Polsce (1945–1950) (Warszawa: DiG,
1997): s. 121.
11
Zob. J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 85.
10
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października 1946 r.), funkcjonowanie kapelanów wojskowych mianowanych
przez prawowitą władzę kościelną, zachowanie praktyk religijnych w jednostkach wojskowych, pozostawianie w urzędach państwowych symboli religijnych,
np. krzyży12. Nie inaczej było z takimi akcjami władz komunistycznych, jak
naleganie na władze kościelne w sprawie rozpoczęcia po wojennej przerwie
zajęć na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W lipcu 1944 r. grupa przedwojennych wykładowców rozpoczęła starania o reaktywowanie uczelni. Dzięki
życzliwości i poparciu samego Bieruta 21 sierpnia 1944 r. zainaugurowano
pierwsze powojenne wykłady13. Lokalne władze w Lublinie udzieliły znaczącej
pomocy uniwersytetowi, przydzielając szkło, bezpłatny ekwiwalent energii
elektrycznej oraz wody14.
W doprowadzeniu do porządku zdewastowanych budynków uczelnianych
w pierwszych miesiącach funkcjonowania uczelni w okresie powojennym znacznie pomogły lokalne władze miasta oraz Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa
Wyższego. Z czasem okazało się, że poparcie Bieruta i innych komunistów
było tylko działaniem propagandowym.
Powyższe przejawy pozornej życzliwości równoważyły jednak zgoła inne
fakty. Już w pierwszych miesiącach powojennych w prasie polskiej rozwinięto
nagonkę na papieża Piusa XII i oskarżono go o politykę proniemiecką podczas
II wojny światowej15. Z tym wiązały się pośrednio także sprawy obsadzenia
stolic biskupich na Ziemiach Północnych i Zachodnich. Komuniści nalegali, by
władze kościelne mianowały ordynariuszy, a zgodnie z prawem kościelnym na
tymże terenie, gdzie nie było jeszcze jednoznacznie ustalonych granic administracji państwowej, Stolica Apostolska nie mogła organizować diecezji16. Akcje
te poprzedzało jednostronne zerwanie (a raczej stwierdzenie jego wygaśnięcia
lub nieobowiązywalności) we wrześniu 1945 r. przez Tymczasowy Rząd Jedności
Narodowej konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską
zawartego 10 lutego 1925 r., a w następnych miesiącach ratyfikowanego przez
sejm (27 marca) i senat (23 kwietnia). O złamanie postanowień konkordatowych oskarżono Stolicę Apostolską17. W 1946 r. komuniści podjęli próby
12

Zob. J. Żaryn, Kościół a władza…, s. 122.
Zob. A. Dudek, Państwo i Kościół…, s. 8.
14
Zob. J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 64; A. i A. Anusz, Samotnie wśród wiernych. Kościół wobec przemian politycznych w Polsce (1944–1994) (Warszawa: Wydawnictwo
Alfa, 1994): s. 20.
15
Por. J. Żaryn, Kościół a władza…, s. 22.
16
Zob. A. Dudek, Państwo i Kościół…, s. 15; por. T. Hudyga, Episkopat i Watykan a polskie
Ziemie Zachodnie i Północne (Warszawa: Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej, 1970).
17
Zob. D. Olszewski, Z zagadnień religioznawstwa (Łódź: Diecezjalne Wydawnictwo Łódzkie,
1988): s. 132–133; B. Fijałkowska, Partia wobec religii…, s. 24; J. Gruca, Spór o konkordat
(Warszawa: Adam, 1994): s. 41; A. Dudek, Państwo i Kościół…, s. 8; A. Dudek, R. Gryz,
Komuniści i Kościół…, s. 13–16; J. Żaryn, Kościół a władza…, s. 63–91.
13
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nawiązania kontaktów ze Stolicą Apostolską i sugerowali podpisanie nowego
konkordatu18. Niekiedy uważa się, że była to próba normalizacji stosunków
państwo–Kościół19.
Kolejnym elementem antykościelnych działań przedstawicieli Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej było parcie w kierunku całkowitego
oddzielenia państwa od Kościoła. Wydaje się, że za najważniejszą władze
komunistyczne uznały laicyzację szkół. Zgodnie z przedwojenną praktyką
religia była przedmiotem obowiązkowym, wykazywanym z oceną na świadectwie. Komuniści, w trosce o osoby o innym światopoglądzie, doprowadzili już w 1945 r. do uznania zajęć z religii za przedmiot nadobowiązkowy
(fakultatywny), a w dwa lata później zmniejszono liczbę godzin katechezy
z dwóch do jednej tygodniowo20. Zasadę dowolności wysyłania dzieci przez
rodziców na katechezę nakreślił szczegółowo minister oświaty Czesław Wycech
w okólniku z 13 września 1945 r.21
Oprócz rugowania ze szkół lekcji religii organizowano i popierano antyreligijne organizacje młodzieżowe oraz usuwano z sal lekcyjnych krzyże i inne
emblematy religijne22. Przeciwko tym niepokojącym zjawiskom wystąpił m.in.
bp Stanisław Adamski. Odpowiedzią ze strony rządzących były represje zarówno
wobec samego hierarchy, jak i wobec kapłanów diecezji katowickiej.
Po 1947 r. komuniści nasilili walkę o laicką szkołę. W ówczesnych realiach
Kościół był bez szans. Mimo sprzeciwów, prób organizowania oporu, odwoływania się do tradycji katolickiego wychowania w Polsce i roli, którą odegrał
Kościół katolicki w umacnianiu polskości, religia była stopniowo usuwana
z różnych typów szkół, najszybciej ze szkół resortowych (podległych ministrów
przemysłu i innym). Lekcje religii zniesiono zupełnie w placówkach organizowanych pod egidą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci23.
Powoli, ale systematycznie, dążono do likwidacji katolickiego szkolnictwa
oraz do wprowadzenia do szkół katolickich organizacji laickich, na przykład
Związku Młodzieży Polskiej. W 1948 r. członkowie tego Związku podjęli
18

Zob. J. Żaryn, Kościół a władza…, s. 123.
Por. B. Fijałkowska, Partia wobec religii…, s. 38 i n.
20
Zob. M.E. Rostkowski, „Kościół wobec procesu laicyzacji szkolnictwa w Polsce Ludowej”,
Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, nr 30 (1997): s. 277–248; J. Żaryn, Kościół a władza…,
s. 120–121; por. E. Włodarczyk, „Laicyzacja szkół publicznych w województwie wrocławskim
w latach 1945–1961 jako przejaw nietolerancji religijnej w Polsce Ludowej”, Opolskie Studia
Administracyjno-Prawne, vol. 12 (2014): s. 73–89.
21
Zob. Okólnik Ministra Oświaty z 13 IX 1945 r. [w:] Dziennik Urzędowy Ministerstwa
Oświaty, R. 1945, nr 4 poz. 189.
22
Zob. B. Fijałkowska, Partia wobec religii…, s. 24.
23
Zob. H. Konopka, Religia w szkołach Polski Ludowej. Sprawa nauczania religii w polityce
państwa (1944–1961) (Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 1997): s. 46
i n.; J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 91; tenże, Kościół a władza…, s. 154 i n.
19
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pierwsze próby pisania donosów na katolickich wychowawców i domagania
się usuwania ze stanowisk nauczycieli i wychowawców księży, zakonników
i zakonnice. Co więcej, wspomagana przez ówczesne media nagonka na osoby
zakonne, zatrudniane w szkołach, doprowadziła w latach 1948–1949 do postawienia przed sądem wielu nauczycieli i pedagogów z grona osób duchownych
oskarżanych o znęcanie się fizyczne i moralne nad uczniami oraz przymuszanie
ich do praktyk religijnych. Ponieważ nie było stosownej ustawy, na podstawie
której można byłoby karać osoby „przymuszające” do praktyk religijnych,
postarano się o opublikowanie „dekretu o wolności sumienia” z 5 sierpnia
1949 r. (Dz.U. nr 45 poz. 334). Oczywiście, powszechnie wiadomo, że przepisy dekretu działały „w jedną stronę”24. Laicyzacja obejmowała rugowanie
kapelanów ze szpitali i więzień. W tej sprawie u władz interweniował Episkopat
już jesienią 1946 r.25
Pewien zwrot w działaniach władz komunistycznych wobec osób zakonnych był widoczny pod koniec lat 40. W 1948 r. aresztowano pierwsze siostry
zakonne za znęcanie się nad dziećmi i młodzieżą. Sprawy nagłaśniano, a jeśli
były uniewinnienia, to je przemilczano. Podobnie szykanowano wielu kapłanów
za prowadzenie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, uważając, że stowarzyszenia są wylęgarnią
działaczy reakcyjnych. Usuwano stopniowo duchownych ze Związku Harcerstwa Polskiego26.
Innym przejawem laicyzacji społeczeństwa był dekret Krajowej Rady Narodowej upubliczniony 25 września 1945 r., który wprowadzał zmodyfikowane
przepisy dotyczące zawierania związków małżeńskich. Zamiast dotychczasowych
ślubów kościelnych wprowadzono obowiązkowy ślub cywilny. W praktyce
zawierano dwa śluby w dowolnej kolejności. Dwa lata później władze państwowe wprowadziły przepis, który nie pozwalał na zawarcie ślubu cywilnego
po kościelnym. Wraz z wprowadzeniem prawa o ślubach cywilnych dokonano
znacznego złagodzenia przepisów dotyczących uzyskania rozwodu i unieważnienia związku cywilnego27.
Episkopat starał się jednak hamować proces laicyzacji. 14 marca 1947 r.
jego przedstawiciele wręczyli premierowi Józefowi Cyrankiewiczowi dokument,
w którym opowiadali się za nadaniem państwu charakteru chrześcijańskiego.
W tym samym duchu działał prymas August Hlond, a od listopada 1948 r.
24

Por. P. Raina, Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, t. 1 (Londyn: Oficyna Poetów
i Malarzy, 1979): s. 341; J. Żaryn, Kościół a władza…, s. 121.
25
Zob. J. Żaryn, Kościół a władza…, s. 120–121.
26
Zob. J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 98; A. i A. Anusz, Samotnie wśród wiernych…, s. 26; Komuniści wobec harcerstwa, (oprac.) K. Persak (Warszawa: ISP PAN, 1998).
27
Zob. A. Dudek, Państwo i Kościół…, s. 8; A. i A. Anusz, Samotnie wśród wiernych…, s. 20;
A. Dudek, R. Gryz, Komuniści a Kościół…, s. 17.
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prymas Stefan Wyszyński, podejmując rozmowy z przedstawicielami komunistycznej władzy28.
W tym miejscu należy wspomnieć, że po naradzie przywódców partii komunistycznych (konferencji) w Szklarskiej Porębie we wrześniu 1947 r. śmierć
prymasa Augusta Hlonda oraz nominacja na jego następcę Stefana Wyszyńskiego zbiegły się ze zmianą kursu w PPR. Władzę w partii przejęli zwolennicy
utożsamiania interesów Polski z interesami Związku Sowieckiego. Należeli do
nich m.in.: Jakub Berman, Bolesław Bierut oraz Hilary Minc. Początkowo do
grupy tej należał także Władysław Gomułka29.
Wyrazistym przejawem kontrolowania Kościoła było wprowadzenie cenzury.
Po konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze (22–23 maja 1946 r.) władze
komunistyczne nie pozwoliły opublikować komunikatu biskupów polskich do
wiernych, uznając, że zawiera treści antypaństwowe30.
W pierwszych latach powojennych władze komunistyczne starały się unikać
stosowania bezpośrednich represji wobec duchowieństwa katolickiego. Nie
oznacza to, że ich nie było. Pierwsze bezpośrednie uderzenie w kler katolicki
nastąpiło zaraz po przejściu frontu. Zanim ukonstytuowały się jakiekolwiek
władze, działania represyjne podejmowali funkcjonariusze NKWD. Tak było
na ziemiach włączonych do Związku Sowieckiego. Wielu kapłanów obrządku
łacińskiego zostało osadzonych w więzieniach sowieckich jako osoby podejrzane
o kolaborację z Niemcami oraz o współpracę z Armią Krajową lub bezpośredni
udział w akcjach przez nią prowadzonych. Chociaż w wielu wypadkach polskie
podziemie akowskie współpracowało z partyzantką sowiecką albo też ukrywało
Rosjan zbiegłych z niemieckich więzień i obozów, było uważane za wyjątkowo
antysowieckie31.
Warto też wspomnieć o likwidacji Kościoła greckokatolickiego w 1946 r.,
wywiezieniu hierarchów tegoż obrządku do Związku Sowieckiego i represjonowaniu kapłanów grekokatolików, których traktowano jako sprzymierzeńców UPA i przeciwników Związku Sowieckiego. Aresztowanych duchownych
więziono, m.in. w Jaworznie, bez wyroków sądowych32.

28

Zob. M.T. Staszewski, Kościół katolicki o konstytucji (1947–1991) (Warszawa: Instytut
Studiów Politycznych PAN, 1991): s. 9–13; A. Dudek, Państwo i Kościół…, s. 11.
29
Zob. A. i A. Anusz, Samotnie wśród wiernych…, s. 27.
30
Zob. A. Dudek, Państwo i Kościół…, s. 9; A. i A. Anusz, Samotnie wśród wiernych…, s. 22.
31
Przykładem niech będzie działalność kapucyna, o. Remigiusza Kranca, legendarnego obrońcy
Ostroga przed UPA, który przez wkraczające do miasta oddziały sowieckie został wpierw
mianowany zastępcą komendanta miasta, a wkrótce zesłany jako wróg i kontrrewolucjonista
na Kołymę. Zob. R. Kranc, Z Ostroga na Kołymę, (oprac.) W. Kowalów, J. Marecki (Biały
Dunajec–Kraków: Źródła Historyczne Krakowskiej Prowincji Kapucynów, 1998).
32
Zob. Z. Wojewoda, Zarys historii Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1944–1989
(Kraków: Nomos, 1994) (tam literatura); J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 69–75.
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Jednym z priorytetów władz komunistycznych w Polsce powojennej była
całkowita i bezwzględna likwidacja zbrojnego podziemia. W ten nurt działalności – w aspekcie polityki wyznaniowej – wpisywało się uderzenie w kapelanów wojennego i powojennego podziemia. Przedstawiciele państwa ludowego
z wielką wrogością odnosili się zarówno do żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych, jak i wszystkich osób, które
popierały działalność tych organizacji. Pewnego rodzaju przedłużeniem działalności wspomnianych środowisk były inne militarne organizacje podziemnie,
m.in. Wolność i Niezawisłość, Konspiracyjne Wojsko Polskie, Śląskie Siły
Zbrojne, Armia Polska w Kraju, Armia Krajowa Obywatelska, Narodowe
Zjednoczenie Wojskowe, Ruch Oporu Armii Krajowej i inne.
Represjami objęto te osoby duchowne i zakonne, które bezpośrednio angażowały się w działalność powojennych organizacji podziemnych lub miały kontakt
z ich członkami, a nawet zajmowały się ekshumacją poległych w czasie wojny
żołnierzy AK33. Duchownych karano za posiadanie broni, amunicji i sprzętu
wojskowego lub za to, że znaleziono je na terenie kościelnym34.
Kapelani w oddziałach zbrojnego podziemia legitymizowali słuszność
działań organizatorów walki zbrojnej skierowanej przeciwko komunistom,
stanowili bardzo mocne oparcie moralne dla samych żołnierzy, wpływali
pozytywnie na wewnętrzne stosunki w oddziałach. Stojąc niejednokrotnie
na znacznie wyższym poziomie intelektualnym od pozostałych członków
oddziałów, organizowali dla nich pogadanki, wykłady, konferencje religijne
i społeczno-polityczne. Na duchu podnosiły nabożeństwa i wspólne modlitwy organizowane przez kapelanów. Urządzane śluby, spowiedzi, regularne
nabożeństwa wprowadzały poczucie normalności w trudnych warunkach
funkcjonowania i egzystowania oddziałów. Chrystusowiec ks. Rudolf Marszałek – podczas wojny więzień obozów koncentracyjnych i kapelan PSZ,
a po powrocie do kraju kapelan AK i NSZ – wyrokiem sądowym w styczniu
1948 r. został skazany przez komunistów na karę śmierci. Wyrok wykonano
10 marca 1948 r.35
Wyjątkowo wyraziście rolę kapelana w niewielkim zbrojnym oddziale, który
podjął walkę z komunistami, uwypukliła postać ks. Władysława Gurgacza36,
33

Za przeprowadzenie ekshumacji zabitych żołnierzy AK byli represjonowani m.in. dwaj
marianie: ks. Eugeniusz Chajęcki (M.T. Krawczyk, „Chajęcki Eugeniusz” [w:] Leksykon
duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, t. 1, (red.) J. Myszor (Warszawa:
Verbinum, 2002: s. 33) i ks. Zygmunt Trószczyński (M.T. Krawczyk, „Chajęcki Eugeniusz”
[w:] Leksykon duchowieństwa…, t. 1, s. 290–292).
34
Zob. A. Dudek, Państwo i Kościół…, s. 9. Na ten temat liczne informacje w Leksykonie
duchowieństwa…, t. 1–3.
35
Zob. Jacek Żurek, „Marszałek Rudolf ” [w:] Leksykon duchowieństwa…, t. 1, s. 174–177.
36
Zob. J. Żaryn, „Gurgacz Władysław Jan” [w:] Leksykon duchowieństwa…, t. 1, s. 76–78 (tam
literatura); D. Golik, F. Musiał, Władysław Gurgacz. Jezuita wyklęty (Kraków: WAM, 2014).

Glaukopis nr 33 | 221

który mimo możliwości ukrycia się, a nawet przekroczenia granicy zdecydował
się pozostać w kraju i niemal dobrowolnie aresztować się z innymi członkami
oddziału. 13 sierpnia 1949 r. został skazany na karę śmierci; wyrok wykonano
14 września tegoż roku. Był ostatnim kapłanem, którego wyrokiem sądowym
skazano na karę śmierci i wyrok wykonano.
W realizowaniu swoich założeń bezwzględnej ateizacji społeczeństwa,
walki z religią i „uciszania” przeciwników komuniści nie przebierali w środkach. Obok wymienionych wyżej duchownych, na których wykonano wyrok
śmierci, w latach powojennych w polskich więzieniach zginęło – według wersji
oficjalnej „zmarło” – dwóch kapłanów (ks. Michał Pilipiec37, ks. Zygmunt
Kaczyński38). Podczas przesłuchania 19 maja 1949 r. zmarł ks. Roch Łaski39.
Inny kapłan, ks. Stanisław Domański, zmarł po potyczce z funkcjonariuszami
UB 9 marca 1946 r.40 Znane są także skrytobójcze morderstwa na duchownych. We wrześniu 1945 r. w Dolinie Strążyskiej w Tatrach odnaleziono
zwłoki ks. Antoniego Walochy41. Mówiono wówczas, że został zamordowany przez bezpiekę. 10 marca 1946 r. zakatowano we własnym mieszkaniu
ks. Stanisława Zielińskiego42. Innym zamordowanym był ks. Jan Trojnar.
Zabili go „nieznani sprawcy” 14 marca 1946 r.43 Represjom został poddany
także ks. Michał Rapacz44, który bardzo odważnie piętnował przemoc komunistów, zwłaszcza w okresie referendum w 1946 r. Jego męczeńską śmierć,
którą zadali mu 12 marca 1946 r. „nieznani sprawcy” (jak z czasem ustalono
– bojówka PPR), poprzedziła seria licznych pogróżek. Zginął uprowadzony
z plebanii. W dniu 7 września 1946 r. zmarł ks. Franciszek Flasiński, postrzelony przez funkcjonariusza UB45. Kolejną ofiarą skrytobójczego mordu był

37

Zob. J. Myszor, J. Żurek, „Pilipiec Michał” [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego
w PRL w latach 1945–1989, t. 2, (red.) J. Myszor przy współudziale J. Żurka (Warszawa:
Verbinum, 2003): s. 220–221.
38
Zob. J. Żaryn, „Kaczyński Zygmunt” [w:] Leksykon duchowieństwa…, t. 1, s. 104–106.
39
Zob. J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 66–67
40
Zob. G. Sado, O Polskę biało-czerwoną. Ksiądz Stanisław Domański ps. „Cezary” (1914–1946)
(Kielce: Jendość, 2009).
41
Zob. J. Marecki, Represje wobec osób duchownych i zakonnych na terenie woj. krakowskiego
1944–1975, t. 2, Kraków 2015 (w druku), s. 199.
42
M. Paluch, „Zieliński Stanisław” [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL
w latach 1945–1989, t. 3, (red.) J. Myszor (Warszawa: Verbinum, 2006): s. 266–268 (tam
literatura)
43
Zob. J. Sado, „Nieznany męczennik PRL. Ks. Jan Trojnar (1907–1946)”, Nasz Dziennik,
nr 19 (23–24 I 2010).
44
Zob. S. Kosowski, Sługa Boży ks. Michał Rapacz – kapłan i męczennik (Kraków: b.w., 1994);
J. Szarek, „Rapacz Michał” [w:] Leksykon duchowieństwa…, t. 1, s. 242–243.
45
Zob. J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 67.
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ks. Jan Szczepański46 – został bestialsko zamordowany przez „nieznanych
sprawców” (22/23 sierpnia 1948 r.), a ciało wrzucono do Wieprza. Wydaje
się, że lista ta jest niekompletna.
O wyjątkowej roli kapelanów zbrojnych formacji podziemnych komuniści doskonale wiedzieli, dlatego nakładali na nich ciężkie wyroki sądowe za
„nielegalną działalność”. Z jednej strony znacząca kara miała wykazać wielką
winę skazanego, a z drugiej miała odstraszyć pozostałych kapłanów od podejmowania podobnej posługi. Od 1949 r. komuniści rozpoczęli organizowanie
procesów pokazowych47.
Często w uzasadnieniu wyroków podkreślano, że kapłani udzielali moralnego wsparcia żołnierzom podziemia48, w aktach oskarżenia stwierdzano, że
odprawiali msze święte, spowiadali, poświęcali ryngrafy49, wspomagali materialnie oddziały i organizowali dla nich zbiorki pieniężne oraz prowadzili
akcje werbunkowe. Według funkcjonariuszy UB, kapłani, którzy towarzyszyli
żołnierzom zbrojnego podziemia, swą obecnością podjudzali do walki zbrojnej, wykonywania wyroków śmierci, zabijania ideologicznych przeciwników
i przeciwstawiali się stabilizacji w kraju50.
Oprócz kapelanów AK funkcjonariusze UB wyszukiwali osoby z grona
kapłanów diecezjalnych i osób zakonnych, które współdziałały ze zbrojnym
podziemiem po przejściu frontu. Jedną z takich osób była szarytka, s. Izabela
Łuszczkiewicz, która w okresie okupacji współpracowała z AK, a później jako
szpitalna pielęgniarka w Rzeszowie zdobywała dla podziemia środki medyczne
i ułatwiała chorym więźniom ucieczkę ze szpitala. W 1949 r. została skazana
na 15 lat więzienia, a po wniosku rewizyjnym do NSW na karę śmierci, którą
z czasem zamieniono na karę więzienia dożywotniego, a następnie – wskutek
amnestii – na karę 12 lat pozbawienia wolności. W 1956 r. kara została zawieszona, a s. Izabela uzyskała przerwę w jej odbywaniu.
Poza kapelanami formacji podziemnych karano także tych duchownych,
którzy w latach 1946–1947 wspomagali Stronnictwo Narodowe oraz Stronnictwo Pracy51. Różnorodne represje dotknęły tych kapłanów, którzy bezpośrednio
zaangażowali się w działalność w czasie wyborów do Sejmu Ustawodawczego
w 1947 r. i krytykowali głosowanie na listę bloku demokratycznego.
W pierwszych latach powojennych po ogłoszeniu amnestii ujawniło się
kilkudziesięciu kapłanów, którzy pełnili funkcje kapelańskie w podziemiu lub
46

Zob. M. Nita, „Szczepański Jan” [w:] Leksykon duchowieństwa…, t. 2, s. 286–288 (tam
literatura).
47
Zob. J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 93.
48
Por. J. Związek, „Faryś Stefan” [w:] Leksykon duchowieństwa…, t. 1, s. 53.
49
Por. R. Mikołajczyk, „Fertak Kazimierz” [w:] Leksykon duchowieństwa…, t. 1, s. 54.
50
Por. R. Gryz, Państwo a Kościół…, s. 158–166.
51
Zob. A. Dudek, Państwo i Kościół…, s. 9; por. K. Banaś, „Grzyśka Izydor” [w:] Leksykon
duchowieństwa…, t. 1, s. 74–75; t. 1, s. 171.
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byli jego zaprzysiężonymi członkami. Podane przez nich informacje z czasem
stały się podstawą do aresztowania52.
Zaraz po wojnie liczba duchownych przebywających w więzieniach była znikoma. Przyjmuje się, że do połowy 1947 r. w aresztach i więzieniach przebywało
20 kapłanów. We wrześniu 1948 r. karę pozbawienia wolności odbywało już
ponad 400 kapłanów i osób zakonnych53. Akcję karania duchownych pozbawieniem wolności z powodu działalności wojennej rozwinięto na przełomie 1949
i 1950 r. Według wielu autorów, w polskich aresztach i więzienia przebywało
wówczas ponad tysiąc osób duchownych i zakonnych. Wobec nasilających się
represji i częstotliwości aresztowań kilkudziesięciu kapłanów zdecydowało się
nielegalnie przekroczyć granicę i zbiec na Zachód.
Represje ze strony komunistów obejmowały nie tylko tych duchownych,
którzy bądź to bezpośrednio uczestniczyli w działalności zbrojnego podziemia,
bądź też wspierali je duchowo i materialnie. Prześladowano także duchownych,
którzy publicznie krytykowali ówczesne władze, bronili autochtonów przymuszanych do wpisywania się na volkslistę lub bez ich woli na niej umieszczanych
oraz tych duchownych, których uznano za Niemców i deportowano z Ziem
Zachodnich54.
Ujmowanie się duchownych za osobami prześladowanymi było z góry
skazane na niepowodzenie. Co więcej, duchowni ci byli w odwecie oskarżani
o rzekomą współpracę z okupantem niemieckim lub ze zbrojnym podziemiem,
występowanie przeciwko sojuszom ze Związkiem Sowieckim, dążenie do wojny.
W prasie ukazywały się artykuły szkalujące takie osoby duchowne i ukazujące
je w roli podżegaczy wojennych. Wspomniany wyżej bp Stanisław Adamski
za obronę ludności Śląska, przywracanie tradycyjnych zwyczajów religijnych
w diecezji i zdecydowany głos w sprawie wolności religijnej został oskarżony
w początkach 1949 r. o zdradę narodową i kolaborację z okupantem hitlerowskim. Przedstawiciele władz komunistycznych wielokrotnie monitowali władze
kościelne z powodu „wtrącania” się duchowieństwa, zwłaszcza hierarchów. do
polityki i reprezentowania postaw „antypaństwowych”55.
Znaczne represje dosięgły innego śląskiego hierarchę – katowickiego sufragana Juliusza Bieńka za artykuł w Gościu Niedzielnym, w którym krytykował władze komunistyczne za wyrządzane ogółowi krzywdy i kwestionował
„odzyskaną” wolność. Z tego powodu był przesłuchiwany w maju 1945 r.
52

Zob. J. Żaryn, „Aparat bezpieczeństwa w walce z duchowieństwem katolickim (1945–1949)”
[w:] Skryte oblicze systemu komunistycznego. U źródeł zła…, (red.) R. Backer, P. Hubner (Warszawa: DiG, 1997): s. 102 i n.; tenże, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 69.
53
A. Dudek, Państwo i Kościół…, s. 9. Inne dane podaje J. Żaryn (Dzieje Kościoła…, s. 67),
który ustalił, że jesienią 1948 r. było więzionych 220 duchownych.
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Do takich należał m.in. bp Stanisław Adamski (zob. A. Grajewski, „Adamski Stanisław”
[w:] Leksykon duchowieństwa…, t. 1, s. 3–6).
55
Por. A. Dudek, Państwo i Kościół…, s. 16.
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przez funkcjonariuszy WUBP w Katowicach. Z czasem, gdy hierarcha ujął się
za religią usuwaną ze szkół śląskich, władze państwowe niemal wymusiły na
robotnikach podjęcie uchwał o usunięcie go z terenu diecezji56.
Narzucony przez komunistów styl funkcjonowania społeczeństwa ateistycznego domagał się niedopuszczania do ówczesnych mediów informacji
o jakichkolwiek przejawach życia religijnego, uroczystościach z udziałem hierarchów, przekazywania informacji o papieżu i Stolicy Apostolskiej, rocznicach religijnych, a nawet świętach. Nie można było także rozpowszechniać
listów pasterskich Episkopatu i papieża. W ten nurt wstrzymywania przekazów
o wydarzeniach religijnych wpisała się w połowie 1949 r. akcja przemilczania
informacji o „cudzie lubelskim”. Według władz komunistycznych, były to
wiadomości fałszywe i mogły wyrządzić istotną szkodę „interesom Państwa
Polskiego”. Osoby rozpowszechniające te informacje karano pozbawieniem
wolności. Warto też wspomnieć o stopniowym znoszeniu świąt religijnych
(Matki Bożej Gromnicznej – 2 lutego oraz św. Apostołów Piotra i Pawła –
29 czerwca), którą to akcję rozpoczęły władze komunistyczne już w 1946 r.57
Inną przyczyną represji (grzywien, kar więzienia) stosowanych wobec wielu
duchownych było namawianie przez nich rolników do zaniechania składania
kontyngentów i płacenia podatków oraz odmowy wstępowania do spółdzielni
produkcyjnych. Karano kapłanów za kazania, w których funkcjonariusze bezpieki doszukiwali się krytyki władz komunistycznych, a przez to – jak często
odnotowywano w raportach – działalności na szkodę państwa. Podobnie władze
komunistyczne były wręcz uczulone na krytykę ustalonych granic w Jałcie
i Poczdamie. Za tego rodzaju kazania karano grzywnami lub pozbawieniem
wolności58.
Pod koniec lat 40. – w celu zastraszenia bądź wymuszenia zeznań obciążających inne osoby – wielu kapłanów wzywano na przesłuchania do siedzib
UB. Podczas przesłuchań byli zastraszani, maltretowani psychicznie, niekiedy
także używano wobec nich siły. Przesłuchania odbywały się nocą i trwały wiele
godzin. Prowadzono je w taki sposób i zadawano tak różnorodne pytania, że
osoba wzywana na przesłuchanie nie była w stanie zorientować się, w jakiej
sprawie była przesłuchiwana. Przesłuchaniom towarzyszyły często długie
godziny oczekiwania lub wymiana przesłuchujących, którzy rozpoczynali
całą procedurę od nowa.
W omawianym okresie dochodziło także w wielu regionach kraju do podpalenia świątyń, dewastacji miejsc kultu, kradzieży wotów. Przypadki te nie miały
jednak charakteru powszechnego. Ponadto w wielu rejonach kraju zastraszano
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Por. J. Dziwoki, „Bieniek Juliusz” [w:] Leksykon duchowieństwa…, t. 1, s. 14 (tam literatura).
Zob. J. Żaryn, Kościół a władza…, s. 152.
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Szereg informacji o ukaranych osobach duchownych i zakonnych zob. Leksykon duchowieństwa…, t. 1–3.
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żołnierzy, milicjantów i innych członków służb mundurowych i uniemożliwiano
im spełnianie podstawowych praktyk religijnych.
Stopniowo, od 1945 r., komuniści ograniczali pole działania Kościoła.
Jednym z ostatnich akordów tego ograniczania był dekret „O ochronie wolności i sumienia” z 5 sierpnia 1949 r. oraz wydany tydzień później (18 sierpnia
1949 r.) dekret „O zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach”.
Ostatni z wymienionych był tak skonstruowany, że podważał działalność stowarzyszeń katolickich jako instytucji niezależnych od władz państwowych. Dawał
świeckim urzędnikom możliwość ich kontroli i ingerencji w ich działalność
oraz bezpośredniego wpływania na wybór władz. Odpowiedzią Kościoła było
rozwiązanie wielu stowarzyszeń i kongregacji duchownych o wielowiekowej
tradycji i światowym zasięgu. Dopełnieniem końca przygotowania do dalszego
niszczenia Kościoła katolickiego były dekrety z 5 lipca 1949 r. dotyczące prowadzenia ksiąg podatkowych59.
Priorytety polityki wyznaniowej w pierwszych sześciu latach po zainstalowaniu
się komunistycznych władz na ziemiach polskich zmieniały się w zależności od
wydarzeń społecznych i politycznych oraz narzucanego przez PPR programu
zwalczania Kościoła katolickiego. Na podstawie analizy represji, którym poddawano duchownych oraz wiernych w latach 1944–1989, można stwierdzić,
że władza ludowa doskonaliła mechanizm walki z Kościołem. Początkowo, co
przedstawiono wyżej, arsenał represji i kar był dość ograniczony. Po 1949 r.
duchowni oraz związani z nimi świeccy współpracownicy nie tylko zapełnili
areszty i więzienia oraz byli często przesłuchiwani, lecz także karani grzywnami
i zaborem mienia prywatnego, pozbawieniem wolności, zakazem meldunkowym
i odmową paszportu, poddani regularnemu „rozpracowywaniu” w ramach teczki
operacyjnej na księdza. Po 1949 r. duchowieństwo diecezjalne i zakonne było
pozbawiane szans katechizowania, karane za niepłacenie osobistych podatków
dochodowych oraz organizowanie procesji, pielgrzymek i spektakli religijnych,
a nawet odpustów parafialnych. Karano duchownych za prowadzenie duszpasterstwa specjalistycznego, odprawianie nabożeństw poza świątyniami i organizowanie punktów katechetycznych w domach prywatnych. Inną kategorią kar było
wzywanie na kolegia i nakładanie grzywien za kolportaż przedmiotów religijnych
i dewocjonaliów, czytanie listów duszpasterskich Episkopatu, umieszczanie głośników na zewnątrz świątyni i dekorowanie budynków flagami (narodowymi
bądź papieskimi). Za odmawianie bicia w dzwony w dniu pogrzebu Stalina wielu
proboszczów i przełożonych klasztornych było nachodzonych przez funkcjonariuszy bezpieki, a nawet karanych finansowo. Notorycznie duchowni byli karani
za organizowanie zbiórek pieniężnych, prowadzenie – nawet drobnych – prac
remontowo-budowlanych, organizowanie zbiórek żywności dla seminariów,
59

Zob. B. Fijałkowska, Partia wobec religii…, s. 69 i n.; R. Gryz, Państwo a Kościół…,
s. 239–240; por. J. Marecki, Represje wobec osób duchownych…, t. 1 (Kraków: IPN, 2014):
s. 329–332.
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klasztorów i na potrzeby ubogich oraz pogorzelców. Kary finansowe (które zawsze
w razie nieuiszczenia zamieniano na areszt) nakładano na osoby duchowne lub
zakonne za urządzanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży oraz rekolekcji
wyjazdowych dla dorosłych. Po 1950 r. widoczne stało się uderzenie władzy
„ludowej” w podstawy materialne Kościoła i duchowieństwa, m.in. przez zabór
ziemi uprawnej, budynków i przejęcie dzieł charytatywnych, usunięcie przedstawicieli Kościoła ze szpitali i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Liczne kary finansowe nakładane zarówno na duchowieństwo, jak i na parafie,
a także egzekucje majątkowe, miały doprowadzić do materialnego wyniszczenia
instytucji kościelnych. Władza „ludowa” niszczyła podstawy bytowe i egzystencjalne Kościoła poprzez likwidację niższych seminariów, burs i internatów,
zajęcie domów zakonnych na potrzeby lokalowe szpitali, państwowych domów
opieki, świetlice i domy kultury. Starała się także uniemożliwić kontakt wiernych
z duchowieństwem – temu celowi służyły m.in. likwidacje grup duszpasterskich,
stowarzyszeń, przeszkadzanie w uczestniczeniu w nabożeństwach religijnych
i uroczystościach, usunięcie katechezy ze szkół. Jednym ze sposobów oddalenia
wiernych od kapłanów było rozsiewanie informacji szkalujących hierarchów
i duchowieństwo oraz odmowa objęcia funkcji duszpasterskich, co leżało od
1950 r. w gestii Wydziałów do spraw Wyznań. Do pierwotnych metod zwalczania
Kościoła, którymi było zastraszanie duchowieństwa, pobicia, a nawet zabójstwa,
wrócono w ostatnich latach funkcjonowania PRL60.
*

The priorities of religious policy in “People’s” Poland
in 1944–1949
The first years of laying the groundwork for the imposition of communist
rule in Poland (1944–1949) were – at least in the domain of religious policy
– a period of mutual evasion, or what Dominik Zamiatała referred to as
“opportunistic acceptance and cooperation.” Combating the Church was not
a priority for the communists during this time for many reasons. The rulers
of “People’s” Poland were primarily concentrating on stabilizing their own
position and fighting against the pro-independence anti-Soviet underground
resistance. However, this does not mean that anti-Church repressive measures
were not undertaken, although their scope was relatively narrow and mainly
directed at clergymen involved in underground activities. This was also a period
characterized by systematic preparations to “settle scores with the clergy” by
collecting information on the “anti-state activities of the clergy” and perfecting
methods aimed to destroy the Church in the future.
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Na temat represji stosowanych wobec duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego zob.
J. Marecki, Represje wobec osób duchownych…, t. 1 (Kraków: b.w., 2014): s. 29–32.

Adam Dziurok

PRIORYTETY POLITYKI
WYZNANIOWEJ WŁADZ POLSKI
,,LUDOWEJ” W OKRESIE
STALINOWSKIM
„Bardziej Machiavelli niż Marks”
Analizując politykę wyznaniową władz komunistycznych w Polsce, należy zauważyć, że była ona wypadkową potencjału obozu rządzącego oraz programu ideologicznego. O ile ten drugi (światopogląd materialistyczny) był wartością niezmienną,
o tyle potencjał, czyli realne możliwości sprawowania władzy nad społeczeństwem
wrogo nastawionym do zaprowadzanego „nowego ładu polityczno-społecznego”,
zmieniał się w omawianym okresie w sposób zasadniczy. Czynnik ideologiczny
był podporządkowany strategii politycznej komunistów, którzy musieli przede
wszystkim przejąć państwo w swoje władanie, skupiając się na przeciwnikach
faktycznie zagrażających jedynowładztwu partii komunistycznej. W tym okresie
dogmatyczna koncepcja państwa wolnego od elementów konfesyjnych musiała
ustąpić przed opcją realistyczną, biorącą pod uwagę nie tylko trwałe przywiązanie
społeczeństwa polskiego do tradycyjnych wartości religijnych1, lecz także ewentualne skutki polityczne rozpętania „wojny religijnej”. Kwestie wyznaniowe nie
miały więc początkowo dla władz komunistycznych priorytetowego znaczenia
w realizacji ich projektu politycznego. Etap przejmowania i instalowania władzy
wykluczał wikłanie się w dodatkowe walki na mało wówczas istotnym „froncie
1

M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993):
s. 157–158.
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ideologicznym”. Jak zauważył Jerzy Turowicz, komuniści, zmierzając do etapowej realizacji tzw. reform, koncentrowali się najpierw na ustroju, później gospodarce, a na końcu na człowieku2. Władze komunistyczne umiejętnie maskowały
prawdziwe cele polityczne, unikając retoryki antydemokratycznej i antyreligijnej.
W pierwszym ważnym dokumencie programowym nowej władzy – „Manifeście Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego” z lipca 1944 r. – znalazła się
deklaracja przywrócenia wolności sumienia oraz równości wszystkich obywateli
bez różnicy wyznania3. Jak wyjawił w prywatnej rozmowie minister administracji
publicznej Władysław Wolski, „Manifest” to była „bajeczka dla grzecznych dzieci,
było to dobre na tamten etap, żeby uspokoić ludzi, ale tylko frajer mógł przypuścić,
że my pozostaniemy przy modelu demokracji mieszczańskiej”4. Nakreślono zatem
„bajkową”, nierewolucyjną wizję nowego ładu, która bynajmniej nie wyglądała
jak deklaracja Antychrysta. Nie powtórzył się więc scenariusz z okresu ofensywy
bolszewickiej w 1920 r. – wieszczenie końca cywilizacji chrześcijańskiej czy aktualne
wówczas ostrzeżenie, że bolszewizm jest „żywym wcieleniem i ujawnieniem się na
ziemi ducha antychrysta”5.
W okresie instalowania władzy „ludowej” relacje Kościół–państwo nie obfitowały w dramatyczne konflikty6. Realizowano politykę „kurtuazyjnych gestów”
i nie podniesiono jeszcze alarmu „antykościelnego”. Był to okres wzajemnego
„mijania się” państwa i Kościoła, „materii i ducha”. Taka taktyka polityki
wyznaniowej wydawała się w tym momencie trafna i korzystna dla władz
komunistycznych7. Ostra konfrontacja ze społeczeństwem katolickim nie
leżała w interesie rządzących. Powolne nasycanie życia publicznego treściami
2

J. Turowicz, „U podstaw humanizmu”, Tygodnik Powszechny, nr 40 (1945).
Zapewniano poza tym, że własność zrabowana przez Niemców obywatelom, „instytucjom
i Kościołowi”, będzie zwrócona prawowitym właścicielom. W Manifeście zapowiadano także
odwet na Niemcach m.in. za zniszczone kościoły i szkoły (Manifest Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego, 21 VII 1944 r. [w:] Historia polityczna „ludowej” Polski 1944–1989.
Wybór źródeł dla studentów politologii, (wybór i oprac.) F. Musiał, R. Terlecki, M. Wenklar
(Kraków: Wydawnictwo WAM, 2013): s. 31).
4
S. Kisielewski, „O Rzeczpospolitej naprawianiu” [w:] tenże, Głową w mur. Felietony wybrane,
(wybór) J. Gondowicz (Warszawa: Bellona, Oficyna Wydawnicza Volumen, 2009): s. 100.
5
List biskupów polskich do Episkopatu świata, 7 VII 1920 r. [w:] Kościół w czasie wojny
polsko-bolszewickiej 1919–1920. Antologia tekstów historycznych i literackich, (wybór i oprac.)
M.M. Drozdowski, A. Serafin (Warszawa: Towarzystwo Miłośników Historii, Komisja Badań
Dziejów Warszawy IH PAN, Oficyna Wydawnicza „Typografika”, 1995): s. 98.
6
Nie oznacza to, że nie było w tym czasie istotnych zadrażnień na linii Kościół–państwo. Do
najważniejszych z nich należało zerwanie (12 IX 1945 r.) konkordatu ze Stolicą Apostolską
oraz wydanie dekretu (25 IX 1945 r.) o aktach stanu cywilnego, ułatwiającego przeprowadzenie rozwodów oraz wprowadzającego obowiązkowe śluby cywilne (zob. tekst ks. prof. Józefa
Mareckiego w niniejszym tomie)
7
Dokument Uwagi w sprawie Kościoła rzym.-kat. w Polsce [1947 r.] opublikowany w:
J. Piasecka, „Stosunki między Kościołem rzymskokatolickim i państwem w Polsce w latach 1944–
–1953” [w:] A. Kozłowska, T. Markiewicz, J. Piasecka, Stosunki między państwem a Kościołem
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ideologicznymi miało oswajać z nową rzeczywistością. Jeszcze na początku
1947 r. Hilary Minc mówił, że zadaniem partii jest „oswoić i przyzwyczaić
kler do nowego ustroju, co ułatwi w wielkim stopniu życie polityczne Partii”8.
Zachowywano więc taktyczną wstrzemięźliwość (okres do 1948 r. nazywa
się czasem „koniunkturalnej akceptacji i współpracy”9, czy realizacją polityki
„mijania się” państwa i Kościoła10), a władze zachowywały ciągle pewną elastyczność w stosunku do Kościoła. Jak zauważył redaktor katowickiej Trybuny
Robotniczej (organu PPR/PZPR), w polityce wyznaniowej kierowały się one
wówczas „bardziej Machiavellim niż Marksem”11 – czyli zasadą „cel uświęca
środki”. Brano przy tym pod uwagę nową sytuację, tzn. jednorodność wyznaniową Polski. Odpowiedzialny za zwalczanie Kościoła generał NKWD Iwan
Iwanow-Sierow zauważył, że Sowieci operują po raz pierwszy w kraju, który
jest w ogromnej większości katolicki i w związku z tym stosowane metody
powinny być „powolniejsze i bardziej delikatne”12.
Polityka pozornej, bezkonfliktowej symbiozy państwa komunistycznego
i Kościoła owocowała działaniami przynoszącymi ewidentne korzyści stronie
kościelnej oraz sztucznymi gestami mającymi świadczyć o szacunku do katolickiego społeczeństwa. Władze nie przeszkadzały w odtwarzaniu struktur
i instytucji kościelnych, odbudowie życia religijnego, zezwoliły na powrót nauki
religii do szkół, pomagały w odbudowie zniszczonych świątyń. Przedstawiciele
władz cywilnych i wojskowych brali udział w uroczystościach religijnych,
a w uroczystościach państwowych uczestniczyło duchowieństwo. Nietypowy
był z pewnością widok krzyży na ścianach instytucji publicznych wiszących
obok portretów dygnitarzy partyjno-rządowych, czy też pieśń religijna Kiedy
ranne wstają zorze, nadawana codziennie w radiu13. Instytucje i zakłady pracy
zapraszały przedstawicieli PPR na uroczystości, których nieodłącznym elementem była msza św. czy np. poświęcenie świetlicy, sztandaru itp. Podnoszono w tym czasie wyjątkowe zasługi władz m.in. w odbudowie kościołów,
rzymskokatolickim w czasach PRL, (red.) A. Chojnowski, M. Kula, „Fasciculi Historii”, t. 1
(Warszawa: Wydawnictwo DiG, 1998): s. 62.
8
A. Dziurok, Kruchtoizacja. Polityka władz partyjno-państwowych wobec Kościoła katolickiego
w latach 1945–1956 w województwie śląskim/katowickim (Katowice: IPN, 2012): s. 46.
9
D. Zamiatała, „Caritas”. Działalność i likwidacja organizacji 1945–1950 (Lublin: Redakcja
Wydawnictw KUL, 2000): s. 277.
10
J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989) (Warszawa: Neriton, 2003):
s. 75–87.
11
W. Janiurek, Nie wołać mnie z powrotem (Tychy: Kantor Wydawniczy ELZA, 1991): s. 98.
12
Z. Błażyński, Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940–1955 (Londyn: Polska
Fundacja Kulturalna, 1985): s. 174.
13
Zob. Ł. Marek, M. Bortlik-Dźwierzyńska, Za Marksem bez Boga. Laicyzacja życia społecznego w Polsce w latach 1945–1989 (Katowice: IPN, 2014): s. 35–40 (tam także interesujące
zdjęcia ukazujące przenikanie sfery świeckiej i sakralnej).
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przywróceniu świąt kościelnych, swobodzie działań stowarzyszeń i instytucji
katolickich. Posunięto się nawet do stwierdzenia, że „mało jest takich krajów
w Europie i na świecie, gdzie religia i kościół miałyby tak wielką swobodę”14.
Dość paradoksalnie wygląda szczycenie się tak imponującym poziomem tolerancji religijnej przez obóz, który w programie ideologicznym miał wpisaną
bezwzględną walkę z religią. Władze partyjne wyrażały jednak przekonanie, że
konfrontacja jest nieunikniona i „uderzenia frontalnego uniknąć się nie da”15.

Nowy etap
„Wygrane” wybory, rozprawienie się z opozycją i zbrojnym podziemiem niepodległościowym rozpoczynają nowy etap w relacjach kościelno-państwowych.
Poza uwarunkowaniami wewnętrznymi (czyli „oczyszczeniem” sceny politycznej oraz wzmocnieniem struktur władzy) istotny był przymus przyspieszenia
totalitaryzacji systemu wywierany podczas narady partii komunistycznych
w Szklarskiej Porębie.
Od 1948 r., kiedy to wzmożono ofensywę ideologiczną, można zauważyć
przechodzenie od pozycji realistycznych na bardziej dogmatyczne. Przejście do
bardziej ofensywnych działań w polityce wyznaniowej oznaczało odejście od
postawy wstrzemięźliwości i „wymuszonego respektu” wobec duchowieństwa
(to Marks, a nie Machiavelli stawał się drogowskazem). W sferze werbalnej
dominowały wciąż hasła mówiące o tym, że władze nie dzielą obywateli na
wierzących i niewierzących, że szanują wolność religijną i nie mieszają się do
spraw wewnętrznych Kościoła. Działania jednak przeczyły tym zapewnieniom.
„Alarm antykościelny” podniesiono najpierw podczas wewnętrznych narad
aktywu partyjnego i kierownictwa aparatu bezpieczeństwa. Podejmowano też
konkretne działania represyjne czy operacyjne, mimo zachowywania publicznie
pozorów tolerancji. O ile oficjalna polityka „wymuszonej akceptacji” trwała do
końca 1948 r., o tyle nieoficjalnie niemal od samego początku podejmowano
inicjatywy antykościelne, a jesienią 1947 r. w aparacie bezpieczeństwa traktowano już duchowieństwo jako istotnego wroga, którego należy zniszczyć16.
Zintensyfikowano działania operacyjne wymierzone w Kościół. Ta zakonspirowana dotąd ofensywa antykościelna zaczęła przybierać oficjalne oblicze
14

„List otwarty do Wszystkich Polaków Katolików! Do Wszystkich ludzi dobrej woli!”,
Trybuna Robotnicza, nr 17 (18 I 1947): s. 3.
15
Przewidywano przy tym z obawą, że „trafność właściwego punktu natarcia wywoła gwałtowną reakcję Kościoła i jego sojuszników w kraju i zagranicą, co może być w jakiejś aktualnej
sytuacji niewygodne”, Uwagi w sprawie Kościoła rzym.-kat. w Polsce [1947 r.] [w:] J. Piasecka,
Stosunki między Kościołem rzymskokatolickim i państwem w Polsce…, s. 62.
16
J. Żaryn, „»Ofensywa kleru, a nasze zadania… 1947«. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego wobec Kościoła w Polsce”, Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej, t. 36 (1993): s. 109.
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w 1948 r.17 Wówczas doszło do eskalacji napięcia, a rozprawę z Kościołem
rozpoczęto i prowadzono bez „oficjalnego wypowiedzenia wojny”18.
Na tzw. Kongresie Zjednoczeniowym w grudniu 1948 r. nawoływano już
do rozprawy z Kościołem. Choć zadeklarowano, że władze nie będą ingerować
w wewnętrzne sprawy Kościoła, to podkreślono, że partia będzie zwalczała
„wszelkie dążenia klerykalne, zmierzające do podporządkowania wpływom
kleru życia politycznego i społecznego kraju”. Jednoznacznie stwierdzano,
że fundamentem relacji kościelno-państwowych będzie rozdział Kościoła od
państwa oraz świeckość szkolnictwa i wszelkich instytucji publicznych19.
Realizowana konsekwentnie w okresie stalinowskim polityka wyznaniowa
miała zasadniczo dwa cele. Pierwszy z nich, odnoszący się do instytucji Kościoła,
polegał na rozbiciu jego jedności i ograniczeniu wpływu na społeczeństwo.
Drugim celem, realizowanym nie na płaszczyźnie instytucji, ale „mas pracujących miast i wsi”, była laicyzacja społeczeństwa – indoktrynacja w duchu
filozofii materialistycznej20. O ile pierwsze zadanie zakładało „fizyczną” eliminację wroga z przestrzeni życia publicznego, o tyle drugie rozgrywało się na
poziomie walki światopoglądowej i miało trwale zaszczepić wśród Polaków
nowy sposób postrzegania świata, sprzeczny z wyznawanym dotąd, przez zdecydowaną ich większość, światopoglądem chrześcijańskim. Cele te przenikały
się nawzajem, o czym świadczy choćby wspomniane przez Episkopat w 1953 r.
jedno z najważniejszych działań władz na „polu wyznaniowym” – „Usuwanie
religii ze szkoły, a Boga z serc młodzieży”21.
Pierwszy cel polityki wyznaniowej (eliminacyjno-dezintegracyjny) zakładał
przede wszystkim: ograniczenie życie stowarzyszeniowego Kościoła, uzyskanie wpływu na obsadę stanowisk kościelnych, pozbawienie Kościoła źródeł
17

Szerzej o tym m.in. T. Krawczak, „Kościół w Polsce w 1948 r.” [w:] Zwrot polityczny
’48. Między polską drogą a projektem uniwersalnym, (red.) M. Jabłonowski, W. Jakubowski,
T. Krawczak (Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Archiwum Akt
Nowych w Warszawie, 2013): s. 389–410.
18
Metodę walki z Kościołem przedstawił podczas narady naczelników więzień w MBP
w październiku 1948 r. ppłk Hipolit Duljasz, który pouczał: „z klerem uważnie i należy
walczyć. Należy jednak, jak powiedział [Hilary] Minc, po inżyniersku obliczyć i dopiero bić”
(Protokoły z odpraw, zjazdów i narad kierownictwa Departamentu Więziennictwa Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego z naczelnikami więzień i obozów pracy (1944–1954), (oprac., wybór
i przyg. do druku) M. Jabłonowski, W. Janowski (Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych UW, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, 2006): s. 204).
19
Deklaracja ideowa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, grudzień 1948 r. [w:] Historia
polityczna „ludowej” Polski 1944–1989…, s. 60.
20
Zakładano, że „Państwo Ludowe” będzie dążyło do „wydatnej redukcji siły Kościoła” oraz
laicyzowania „szerokich mas ludowych” (Uwagi w sprawie Kościoła rzym.-kat. w Polsce [1947 r.]
[w:] J. Piasecka, Stosunki między Kościołem rzymskokatolickim i państwem w Polsce…, s. 61–62).
21
Non possumus. Memoriał Episkopatu Polski do Rady Ministrów, 8 V 1953 r. [w:]
P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, t. 1:
Lata 1945–59 (Poznań: „W Drodze”, 1994): s. 413.
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utrzymania, rozbicie jedności wśród duchowieństwa i wiernych, ograniczenie
zewnętrznych form życia religijnego oraz aktywności duszpasterskiej Kościoła,
działalności zakonów oraz wpływu Stolicy Apostolskiej na życie Kościoła katolickiego w Polsce.
Dobrze ten cel polityki wyznaniowej dookreślił w sierpniu 1949 r. Aleksander Zawadzki, wówczas już szef komisji BP KC PZPR ds. Kościoła. Wskazał,
że „poza Kościołem jest wszędzie państwo”, a problem stanowiło to, że wierni
„chcieliby widzieć wpływy Kościoła wszędzie, i w kościele, i na ulicy wiejskiej,
i miejskiej itd.”. Eliminacja wpływów Kościoła w społeczeństwie miała przebiegać od punktu „Kościół wszędzie” do celu ostatecznego „Kościół nigdzie”22.
Była to długa droga i oznaczała całkowite przeobrażenie społeczeństwa. Kościół
w tej koncepcji miał zostać wykluczony z życia publicznego i sprowadzony
do roli skansenu przeszłości, niegroźnej enklawy zabobonów, bez możliwości
oddziaływania społecznego23. Konsekwentnie dążono do tego, by „wszystkie
elementy zdrowe i żywotne” stopniowo wyłączać „z obszaru oddziaływania
Kościoła” i w orbicie jego wpływów pozostawić jedynie „żebractwo zakrystyjne
i ciemnotę podkościelną”. W ten sposób planowano włączyć Kościół „w obszar
dominującego wpływu Państwa”24.

Rozbijanie jedności
W momencie wkroczenia na drogę konfrontacji z Kościołem władze jasno
zdefiniowały go jako wroga. Co więcej, uznano, że to „kler jest organizatorem
i wyrazicielem całej polityki obozu reakcyjnego w Polsce”25. Nie podjęto jednak
gremialnego ataku na całą instytucję Kościoła, ale – stosując taktykę „odcinkowych konfrontacji” – skupiano się na wybranej grupie oraz walce na różnych
22

J. Żaryn, Kościół a władza w Polsce (1945–1950) (Warszawa: Wydawnictwo DiG, 1997):
s. 233–234; Uwagi w sprawie Kościoła rzym.-kat. w Polsce [1947 r.] [w:] J. Piasecka, Stosunki
między Kościołem rzymskokatolickim i państwem w Polsce…, s. 62.
23
Ks. Przemysław Mardyła pisał o modelu tzw. duszpasterstwa zakrystiowego, które miało
być dalekie od przeciętnego człowieka i pozbawione wpływu na jego życie codzienne (zob.
P. Mardyła, Duszpasterstwo w czasach stalinowskich. Władze komunistyczne wobec działalności
duszpasterskiej Kościoła rzymskokatolickiego w archidiecezji krakowskiej w latach 1945–1956
(Kraków: IPN, Wydawnictwo WAM, 2009): s. 11).
24
Uwagi w sprawie Kościoła rzym.-kat. w Polsce [1947 r.] [w:] J. Piasecka, Stosunki między
Kościołem rzymskokatolickim i państwem w Polsce…, s. 63.
25
Słowa te wypowiedział wiceminister bezpieczeństwa publicznego Roman Romkowski podczas odprawy w 1949 r., Referat dyrektor Departamentu V MBP Julii Brystygier z odprawy
aktywu MBP, 28 VII 1949 [w:] Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektor Departamentu V MBP
dotyczące działań przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1945–1953, (wybór i oprac.)
A. Dziurok, J. Marecki, F. Musiał, (wstęp) A. Dziurok, F. Musiał (Kraków–Katowice: IPN,
Wydawnictwo AVALON, 2012): s. 336.
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„frontach”. Przyjęto taktykę koncentracji ataku na kapłanów i łagodniejszego
traktowania „mas wierzących”. Równocześnie, jak zauważył Ryszard Gryz,
w szeregach duchowieństwa zaszczepiono ideę „walki klasowej”, starając się
zatomizować to środowisko, a potem, w zależności od postawy konkretnego
księdza, prowadzić politykę represyjną bądź lojalizującą26. W ramach tego
modelu jednym z punktów oparcia dla władz stali się kapelani wojskowi. Jak
oceniał jeden z katowickich księży, było to posunięcie dość niezręczne, gdyż
rekrutowali się oni „z samych kalek moralnych i umysłowych”. Co więcej, uznał,
że akcja zaangażowania kapelanów wojskowych do celów dezintegracyjnych
rozpoczęła de facto atak na Kościół27.
Porównując zwalczanie Kościoła z eliminacją PSL, Julia Brystygier, dyrektor
Departamentu V MBP, zaznaczyła, że o ile w walce z Mikołajczykiem celem
było „rozgromić, zniszczyć i zlikwidować” ten obóz, o tyle w tym przypadku
nie chodziło o zniszczenie instytucji Kościoła, lecz jedynie agentury watykańskiej, która „kieruje walką przeciwko Polsce Ludowej”28. W podobnym duchu
brzmiało oświadczenie ministra administracji publicznej Władysława Wolskiego
z marca 1949 r., w którym znalazł się fragment poświęcony istnieniu w łonie
kleru i hierarchii kościelnej grup o charakterze antypaństwowym, przestępczym
lub szpiegowskim (publicznie napiętnowano biskupa katowickiego Stanisława
Adamskiego i kieleckiego Czesława Kaczmarka)29. W związku z rządowym
oświadczeniem rozpoczęła się w całym kraju masowa kampania. Nie ukrywano przy tym jej celu dezintegracyjnego, podkreślając, że jej zadaniem jest
„izolowanie od mas społecznych rozpolitykowanej, reakcyjnej części kleru,
wytworzenie wśród wierzących niezadowolenia z politycznej agitacji w kościele,
z faktów nadużywania religii dla celów politycznych”30.
26

Proporcje między represjonowanymi duchownymi, a grupą kapłanów zaangażowanych we
wspieranie systemu były podobne – stanowili po około 10 proc. ogółu duchowieństwa (zob.
R. Gryz, „Władze partyjno-państwowe w Polsce w walce z duchowieństwem (1945–1956)”
[w:] Represje wobec duchowieństwa Kościołów chrześcijańskich w okresie stalinowskim w krajach
byłego bloku wschodniego, (red.) J. Myszor, A. Dziurok (Katowice: IPN, 2004): s. 108–109, 133).
27
List ks. Józefa Gawora do bp. Józefa Gawliny, 28 X 1957 r. opublikowany w: D. Bednarski, „Górnośląscy księża do arcybiskupa Józefa Gawliny o diecezji katowickiej i księdzu Janie
Piskorzu (1956–1957)” [w:] Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, (red.) J. Myszor, przy współudziale D. Bednarskiego (Katowice: Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Emmanuel, 2015): s. 147.
28
Referat dyrektor Departamentu V MBP Julii Brystygier z odprawy aktywu MBP, 28 VII
1949 [w:] Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektor Departamentu V MBP…, s. 327.
29
Oświadczenie ministra administracji publicznej Władysława Wolskiego w sprawie antypaństwowej postawy hierarchii kościelnej i uregulowania stosunków między Państwem a Kościołem,
14 III 1949 r. [w:] P. Raina, Kościół w PRL…, t. 1, s. 142–143.
30
Instrukcja nr 3 ministra bezpieczeństwa publicznego w sprawie akcji masowej prowadzonej w związku z oświadczeniem Rządu w sprawie stosunku do Kościoła, 21 III 1949 r.
[w:] Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektor Departamentu V MBP…, s. 321. Dwa dni później
minister Radkiewicz położył nacisk na cel dezintegracyjnych działań UB: „Na odcinku kleru
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Deklarowany program odpolitycznienia Kościoła kłócił się z równocześnie
realizowanym projektem upolitycznienia części duchowieństwa i wprzęgnięcia
go w akcje polityczne. Oświadczenie rządu stanowiło wytyczne dla organów bezpieczeństwa również w tym zakresie. Wiceminister bezpieczeństwa publicznego
Roman Romkowski uznał, że władze winny okazać pomoc materialną wszystkim księżom lojalnie nastawionym do rzeczywistości w Polsce oraz prowadzić
rozmowy z duchownymi, by jak największą ich liczbę przeciągnąć na stronę
„obozu demokracji”. Deklaracja, że „śmiało będziemy zdobywali tych uczciwych
księży”31, była realizowana w następnych miesiącach w sposób zorganizowany
i wedle uniwersalnego wzorca, zastosowanego w krajach bloku wschodniego,
w myśl wytycznych przekazanych Bierutowi przez Stalina („Przy klerze: nie zrobicie nic, dopóki nie dokonacie rozłamu na dwie odrębne i przeciwstawne sobie
grupy”). Początkowo umiejętnie odwoływano się do bolesnej przeszłości wojennej, by doświadczonych represjami kapłanów wciągnąć w struktury organizacji
kombatanckiej – Związku Bojowników o Wolność i Demokrację i powołać
przy nim Główną Komisję Księży. Wkrótce, zarzuciwszy szyld kombatancki,
rozbudowano struktury tego ruchu, zwanego „księżmi patriotami”, którego
ideologicznym fundamentem była lojalność wobec nowych władz32. Dzięki
takiej postawie „księża patrioci” byli faworyzowani przez władze. Korzystali
np. ze środków Funduszu Kościelnego, który wypłacał stałe miesięczne zapomogi „dla księży postępowych i współpracujących z władzami państwowymi”
(na początku 1956 r. korzystało z nich 440 księży w całym kraju), zapomogi
doraźne i emerytury33. „Pozytywna” postawa kapłana była też pomocna przy
staraniu się o materiały budowlane, obniżenie podatków lub zmniejszeniu
zaległości podatkowych34.
winniśmy konsekwentnie przetrzymywać i realizować kurs na wyizolowanie jego reakcyjnej, wojującej części od mas i od części kleru dołowego, która unika politycznej rozgrywki
z Rządem” (Referat ministra bezpieczeństwa publicznego Stanisława Radkiewicza otwierający
naradę aktywu MBP (fragment), 23 III 1949 r. [w:] tamże, s. 325).
31
Referat dyrektor Departamentu V MBP Julii Brystygier z odprawy aktywu MBP, 28 VII
1949 [w:] tamże, s. 337.
32
Szerzej zob. J. Żurek, Ruch „księży patriotów” w województwie katowickim 1945–1956
(Warszawa–Katowice: IPN, 2009); B. Bankowicz, „Ruch księży patriotów 1949–1955, czyli
»koń trojański« w polskim Kościele katolickim” [w:] B. Bankowicz, A. Dudek, Ze studiów nad
dziejami Kościoła i katolicyzmu w PRL (Kraków: „PiT”, 1996): s. 5–24; A. Dudek, „Sutanny
w służbie Peerelu”, Karta, nr 25 (1998): s. 110–128; J. Żaryn, „»Księża patrioci« – geneza
powstawania formacji duchownych katolickich” [w:] Polska 1944/45–1989. Studia i materiały,
t. 1 (Warszawa: Instytut Historii PAN, 1995): s. 123–150.
33
R. Gryz, Państwo a Kościół w Polsce 1945–1956 na przykładzie województwa kieleckiego
(Kraków: „Nomos”, 1999): s. 345.
34
Władze starały się budować propagandowy obraz członka tego ruchu jako prawdziwego
patrioty i obywatela, odpowiedzialnego za losy kraju. Duchowni ci nie cieszyli się jednak
dobrą opinią, np. wojewódzkie władze partyjne w Katowicach z niepokojem odnotowywały
pewne przygnębienie wśród księży „pozytywnych”, którym „wyrabia się taką opinię, że są
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Pozycja „księży patriotów” uległa osłabieniu po aresztowaniu prymasa
Stefana Wyszyńskiego. Zresztą już od końca 1950 r. mieli oni konkurencję
w postaci Komisji Intelektualistów i Działaczy Katolickich przy Ogólnopolskim Komitecie Obrońców Pokoju (afiliowanej przy Stowarzyszeniu PAX).
W październiku 1953 r. proces zjednoczenia ruchu „społecznie postępowego”
przyniósł ostatecznie powołanie Komisji Duchownych i Świeckich Działaczy
Katolickich przy Ogólnopolskim Komitecie Frontu Narodowego. Wszystkie te
formacje były inspirowane i kontrolowane przez władze i nie miały charakteru
inicjatywy oddolnej35. Zróżnicowanie traktowania kapłanów w zależności od
ich stosunku do władzy „ludowej” było oczywistą metodą rozbijania tego środowiska. Przeciwstawiano „wojujący, rozpolitykowany kler” faworyzowanym
„księżom patriotom” – rozpolitykowanym (ale angażującym się po „słusznej
stronie”) i wojującym często z hierarchią. Wprowadzano przy tym dodatkową
linię podziału między wrogo nastawioną wobec władz hierarchią kościelną
a „klerem dołowym”.
W dążeniu do rozbicia jedności Kościoła katolickiego – jednego z najistotniejszych kierunków polityki wyznaniowej – wspierano powstanie i działalność Stowarzyszenia PAX, kierowanego przez Bolesława Piaseckiego. Grupa
skupiona wokół tygodnika Dziś i Jutro głosiła utopijne hasło chrystianizacji
socjalizmu36. Wszystkie ośrodki kontestatorskie lub rozłamowe w Kościele (do
których zaliczono: „księży patriotów”, ruch intelektualistów katolickich, środowisko tygodnika Dziś i Jutro, państwowy Caritas) – nazywane przez władze
„grupami opozycyjnymi”, o bardziej lub mniej skrystalizowanym charakterze
antywatykańskim i antyimperialistycznym – były przez nie traktowane jako
ruch polityczny, który wymagał wsparcia37. Działania dezintegracyjne nie
przyniosły spodziewanych efektów, czyli trwałego, głębokiego rozłamu wśród
duchowieństwa i wiernych38.
Należy wspomnieć dodatkowo o istotnym narzędziu pacyfikacji i rozbijania jedności Kościoła – werbunku informatorów z kręgów kościelnych.
W latach stalinowskich UB wykorzystywał w swej pracy operacyjnej kilkuset
agentów i informatorów zarówno duchownych, jak i świeckich. Nie była
to odszczepieńcy od kościoła kat[olickiego], że tworzą kościół narodowy, że to zboczeńcy
seksualni, wieczni malkontenci, przestępcy itd.” (zob. A. Dziurok, Kruchtoizacja…, s. 451).
35
B. Noszczak, Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953–1956 (Warszawa: IPN, 2008): s. 396–401.
36
A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989) (Kraków: „Znak”, 2003): s. 72.
37
AAN, KC PZPR, Sekretariat, 237/V-155 (mf B49154), Materiał własny dotyczący kleru
1949–1953, Tezy w sprawie polityki wobec kościoła, 16 VI 1953 r., k. 26.
38
Za przesadę można więc uznać opinię władz bezpieczeństwa z 1956 r. na temat znacznego
pogłębienia się konfliktów między hierarchią i „klerem dołowym”, upadku autorytetu biskupa
jako „władzy autokratycznej” czy pojawienia się sprzeczności między nowym kierownictwem
Kościoła a uwięzionym prymasem (AIPN, 0445/113, t. 1, Sprawozdanie z pracy operacyjnej
Departamentu VI KdsBP od okresu reorganizacji aparatu BP, 9 IV 1956 r., k. 235).
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to jeszcze metoda tak rozbudowana, jak w latach późniejszych. Werbunek
współpracowników UB, w większości drogą szantażu i zastraszania, odbywał
się w realiach ostrej konfrontacji z Kościołem, dlatego skuteczność akcji była
mniejsza niż tej prowadzonej w czasach pozornej normalizacji stosunków
państwowo-kościelnych39.
Rolę swoistego tarana, który miał skruszyć opornych księży oraz rozluźnić
więź wiernych z duchowieństwem, odgrywały procesy pokazowe księży40 (do
najgłośniejszych należały: proces kurii krakowskiej i bp. Czesława Kaczmarka),
ukazujące ich jako szpiegów, zdrajców i malwersantów. Wyjątkowo dotkliwe
w latach stalinowskich były represje bezpośrednie – uwięzienia, wydalenia
z diecezji, które osłabiały potencjał i jedność Kościoła. Przyjmuje się, że w latach
1951–1956 w więzieniach i aresztach przebywało około 900 księży świeckich
i zakonnych oraz sióstr zakonnych41.

Ograniczenie wpływu Stolicy Apostolskiej
na życie Kościoła katolickiego w Polsce
Już od momentu zerwania konkordatu ze Stolicą Apostolską (12 września
1945 r.) realizowano cel ograniczenia jej wpływu na Kościół katolicki w Polsce.
Podejmowano zarówno intensywne działania propagandowe, jak i wprowadzano utrudnienia we wzajemnych kontaktach Kościoła w Polsce ze Stolicą
Apostolską. Do tych drugich należało przede wszystkim uniemożliwianie wyjazdów do Rzymu hierarchom (m.in. prymas Wyszyński nie otrzymał zgody na
wyjazd na konsystorz, gdzie miał otrzymać kapelusz kardynalski), przełożonym
generalnym oraz wizytatorom zakonnym. Zresztą już sama wizyta u papieża
rodziła niebezpieczeństwo posądzenia o szpiegostwo. Przekonał się o tym
biskup kielecki Czesław Kaczmarek, którego sprawozdanie złożone w Stolicy

39

Zob. A. Dziurok, „Wstęp” [w:] Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec
Kościołów i związków wyznaniowych 1945–1989 (Warszawa: IPN, 2004): s. 61–62.
40
List ks. Józefa Gawora do bp. Józefa Gawliny, 28 X 1957 r. opublikowany w: D. Bednarski,
Górnośląscy księża do arcybiskupa Józefa Gawliny o diecezji katowickiej…, s. 148.
41
Warto wspomnieć o represjach wobec jednego z najbliższych współpracowników
prymasa – bp. Antoniego Baraniaka. Władze prawdopodobnie planowały urządzenie
pokazowego procesu z udziałem bp. Baraniaka i samego prymasa. Uwięziony bp Baraniak w śledztwie przyjął taktykę przeciągania postępowania – stwarzał u przesłuchujących pozory, że w końcu powie coś, co może stać się podstawą do wytoczenia procesu.
Naraził się przy tym na szereg przesłuchań (w latach 1953–1955 był przesłuchiwany 145
razy) i przebywanie w trudnych warunkach więziennych (zob. więcej: M. Jędraszewski,
Teczki na Baraniaka. Świadek, t. 1 [Poznań: Wydział Teologiczny UAM, Wydawnictwo
BONAMI, 2009]).
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Apostolskiej w 1948 r. (w ramach rutynowej wizyty Ad limina Apostolorum)
zostało uznane za działalność szpiegowską42.
Nagonka propagandowa na Stolicę Apostolską, mająca na celu obniżenie autorytetu papieża wśród katolików, kilkakrotnie się nasilała. W latach
1945–1946 miało to związek z wypowiedzeniem konkordatu oraz z procesem
biskupa gdańskiego Carla Marii Spletta. Najintensywniejsze akcje przeprowadzono jednak później. Po wystosowaniu przez papieża listu do biskupów
niemieckich (marzec 1948 r.) mobilizowano antywatykański front sprzeciwu
pod hasłem: „Papież przeciw polskości ziem odzyskanych”43. Większe znaczenie miała akcja po wydaniu Dekretu św. Oficium z 1 lipca 1949 r., który
groził ekskomuniką tym katolikom, którzy świadomie i dobrowolnie popierali
partię komunistyczną lub należeli do niej, a także czytali lub rozpowszechniali
pisma o treści komunistycznej44. W lipcu 1949 r. Bolesław Bierut w rozmowie
z ambasadorem sowieckim zwracał uwagę na to, że „na razie jeszcze sytuacja
jest bardziej korzystna dla Kościoła niż dla demokracji polskiej” i obóz władzy
nie jest jeszcze gotowy do walki z Kościołem. Jednak w związku z tzw. ekskomuniką papieską, traktowaną jak wyzwanie rzucone władzy, zapowiedział,
że „wyzwanie powinniśmy przyjąć i przejść do ataku”45. Tym samym te dwa
dokumenty watykańskie stały się pretekstem do zintensyfikowania akcji antykościelnej w kraju.
Dodatkowo komuniści wykorzystywali kwestię tymczasowości polskiej
administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych w atakach na
polskich hierarchów, ale przede wszystkim papieża46. W akcji dyskredytującej
Stolicę Apostolską posunięto się do tego, że ogłoszono istnienie rzekomej
„Osi W-W”, czyli sojuszu Watykanu z Waszyngtonem47, a to prowadziło do
jasnej konstatacji, że skoro w Polsce jest „6 tys. księży, 6 tys. zakonników
i 26 tys. zakonnic, to mamy 40 tys. agentów amerykańskich”48. Retoryka
42

Wniosek bp. Cz. Kaczmarka do Prokuratora Generalnego PRL M. Rybickiego, 28 VI
1956 r. [w:] P. Raina, Kościół w PRL…, t. 1, s. 551.
43
J. Żaryn, Kościół w władza w Polsce…, s. 179–180.
44
List Episkopatu do Rządu w sprawie dekretu Świętego Oficjum, 1 VIII 1949 r.
[w:] P. Raina, Kościół w PRL…, t. 1, s. 163–164.
45
Notatka z dziennika ambasadora ZSRS w Warszawie Wiktora Lebiediewa o przebiegu
rozmowy z prezydentem RP Bolesławem Bierutem dotyczącej uwolnienia Adama Bienia
z ZSRS, spotkania Władysława Wolskiego z prymasem Stefanem Wyszyńskim i innych spraw,
21 VII 1949 r. [w:] Polska w dokumentach z archiwów rosyjskich 1949–1953, (wybór i oprac.)
A. Kochański i in. (Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2000): s. 49–50.
46
Szerzej zob. R. Żurek, Kościół rzymskokatolicki wobec Ziem Zachodnich i Północnych
1945–1948 (Szczecin–Warszawa–Wrocław: IPN, 2015).
47
Relacja Prymasa S. Wyszyńskiego z jego rozmów z F. Mazurem o stosunkach Kościół–Państwo, [31 I 1953 r.] [w:] P. Raina, Kościół w PRL…, t. 1, s. 386.
48
Protokół IV Ogólnopolskiej Odprawy Naczelników Więzień i Obozów organizowanej
przez Departament Więziennictwa i Obozów MBP Warszawie w dniach 16–18 V 1949 r.
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antywatykańska (czyli równocześnie antyimperialistyczna i antyamerykańska)
była wszechobecna. Oto przewodniczący Związku Młodzieży Polskiej przy
Politechnice Śląskiej, mówiąc o tym, jak to „kler” chce wychować młodzież
na „kosmopolitów watykańskich”, przywołał przypadek jednego z kolegów,
który – będąc „pod wpływem kosmopolityzmu watykańskiego” – wychwalał
amerykańską gumę do żucia49. W 1953 r. władze PZPR jasno wskazały, że
osiągnięcie celu, którym było uniemożliwienie wykorzystania Kościoła przez
„wewnętrzne i zewnętrzne siły reakcji i imperializmu dla celów wrogich naszemu
państwu”, było możliwe przez stopniowe uniezależnienie polityczne i organizacyjne Kościoła w Polsce od Watykanu50. Nie udało się władzom przeciąć
naturalnej więzi kościelnej polsko-watykańskiej, ani też stworzyć niezależnego,
kontrolowanego Kościoła narodowego.

Wpływ na obsadę stanowisk kościelnych
Założenie, że władze kontrolują wszystkie sfery życia obywateli oznaczało,
że dotyczy to także administracyjnych ingerencji w wewnętrzną organizację Kościoła, jego politykę personalnej oraz komunikację między hierarchią
i wiernymi. Przez kilka powojennych lat, po zerwaniu konkordatu, władze
partyjno-państwowe, choć nie miały bezpośredniego wpływu na politykę
kadrową w Kościele (poza kwestią zatrudniania księży prefektów w szkołach
oraz rozstrzygnięciami odnośnie przynależności narodowej kapłanów, co w konsekwencji oznaczało wysiedlenie niektórych z nich), to starały się kontrolować
przepływ kadr i nominacje na stanowiska kościelne51. Wśród najwyższych władz
partyjnych dojrzewały koncepcje dotyczące konieczności przejęcia kontroli
nad tą sferą administrowania strukturami Kościoła, jaką była polityka personalna. W styczniu 1951 r., pod hasłem „likwidacji stanu tymczasowości na
Ziemiach Odzyskanych”, władze pozbawiły możliwości wykonywania funkcji
pięciu administratorów apostolskich na Ziemiach Zachodnich i Północnych52.
Wiosną 1951 r. dyrektor UdsW Antoni Bida informował, że nie było jeszcze
[w:] Protokoły z odpraw, zjazdów i narad kierownictwa Departamentu Więziennictwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego…, s. 267.
49
A. Dziurok, Kruchtoizacja…, s. 66.
50
AAN, KC PZPR, Sekretariat, 237/V-155 (mf B49154), Materiał własny dotyczący kleru
1949–1953, Tezy w sprawie polityki wobec kościoła, 16 VI 1953 r., k. 23.
51
B. Stanaszek, Diecezja sandomierska w powojennej rzeczywistości politycznej w latach 1945–
1967, t. 1: Problematyka personalno-organizacyjna (Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne
i Drukarnia, 2006): s. 287–288.
52
Protokół nr 49 posiedzenia Biura Politycznego w dniu 20 stycznia 1951 r. [w:] Centrum
władzy. Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR. Wybór z lat 1949–1970, (oprac.) A. Dudek,
A. Kochański, K. Persak (Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2000): s. 85.
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podstawy prawnej dotyczącej nominacji proboszczów i dziekanów, zapewnił
jednak, że „przyjdzie taki czas, że będziemy to robić”. Podkreślił, że nie będzie
to rozwiązanie nowe – tak było „przed wojną, za sanacji”, gdy proboszcza
mianowano za zgodą starosty. Wskazał przy tym na hipokryzję duchownych,
którzy „spełniali wolę Mościckich i innych i nie uskarżali się. A dziś? Mówią
o prześladowaniu!”53. Zanim doszło do uregulowań prawnych w tej sprawie
w końcu 1952 r. pozbawiono możliwości wykonywania pracy duszpasterskiej
w Krakowie abp. Eugeniusza Baziaka i jego sufragana bp. Stanisława Rosponda
oraz wysiedlono biskupów katowickich: Stanisława Adamskiego, Juliusza Bieńka
i Herberta Bednorza. Ich miejsce zajęli wskazani przez władze wikariusze kapitulni. Te uzurpatorskie rozwiązania władz (nazwane przez prymasa metodą
„Katowice-Kraków”54, a przez aparat bezpieczeństwa metodą „nasadzania
wikariuszy kapitulnych”55) groziły zastosowaniem w polskim Kościele modelu
czeskiego (w Czechosłowacji do 1951 r. aresztowano niemal wszystkich biskupów, ustanawiając w ich miejsce wikariuszy kapitulnych). Dla ambasadora RP
przy Stolicy Apostolskiej Kazimierza Papeé kolejne etapy działań komunistów
były czytelne: usunięcie prawowitych biskupów, zastąpienie ich „powolnymi
kreaturami” i opanowanie w ten sposób Kościoła od strony jurysdykcji oraz
przecięcie jego więzi z Rzymem, czyli doprowadzenie do otwartej schizmy56.
Zurzędniczenie Kościoła i wprzęgnięcie w orbitę polityki państwa to zagrożenie, które dostrzegał prymas Wyszyński. W styczniu 1953 r. zauważył, że rząd
prowadził walkę z Kościołem „po linii carskiego prawosławia”, wskazując, że
Kościół w Polsce nie może być Cerkwią, bo Cerkiew to schizma, to „przewaga
władzy świeckiej nad sprawami religii i sumienia”, to „cezaropapizm, którego
owocem jest niewola sumienia”, a „zależność spraw sumienia od urzędników
rodzi sprzedajność”57. Właśnie po tej linii postępowały władze komunistyczne
w następnych tygodniach.
53

AAN, UdsW, 127/12, Protokół odprawy wojewódzkich kierowników RdsW z 25 IV 1951 r.,
k. 258–259.
54
Relacja Prymasa S. Wyszyńskiego z jego rozmów z F. Mazurem o stosunkach Kościół–Państwo, 31 I 1949 r. [w:] P. Raina, Kościół w PRL…, t. 1, s. 387.
55
Kierownictwo pionu antykościelnego sugerowało, że w związku z tym, że metoda ta zdała
egzamin, winna być stosowana także w innych warunkach (AIPN, MBP, 1277, Notatki do
referatu o niektórych dziedzinach pracy agenturalno-operacyjnej Departamentu V MBP i jego
odpowiedników w terenie, 16 III 1951 r., b.p.).
56
Relacja Kazimierza Papée na temat reakcji Watykanu na kolejne posunięcia rządu w Warszawie, skierowane przeciwko Kościołowi, 6 II 1953 r. [w:] J. Żaryn, Kościół w Polsce w latach
przełomu (1953–1958). Relacje Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej (Warszawa: Neriton,
2000): s. 42.
57
S. Wyszyński, Pro memoria... Zapiski z lat 1948–1949 i 1952–1953 (Warszawa: Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo, Wydawnictwo Księży Pallotynów
Prowincji Chrystusa Króla Apostolicum, 2007): s. 410–412 (zapis z 14 I 1953 r.).
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Przełomem w relacjach kościelno-państwowych w okresie powojennym był
dekret z 9 lutego 1953 r., który przewidywał, że objęcie przez duchownego
stanowiska kościelnego wymaga wcześniejszej zgody właściwych organów
państwowych. Regulował także kwestie usunięcia duchownego ze stanowiska
w wypadku prowadzenia przez niego działalności sprzecznej z prawem oraz
wprowadzał obowiązek ślubowania księży na wierność PRL58. Dekret ten
uderzał w fundament niezależności Kościoła, dezorganizując wewnętrzne zarządzanie strukturami kościelnymi. Episkopat zareagował słynnym memoriałem
Non possumus, w którym wskazano, że „tego rodzaju prób ujarzmienia Kościoła
przez Państwo Polska niepodległa nie zna na przestrzeni całej swej historii”59.
Konsekwencją protestów był kolejny zamach na niezależność Kościoła – aresztowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego we wrześniu 1953 r. Sytuację osłabienia Kościoła pozbawionego prymasa władze postanowiły wykorzystać do
zjednywania sobie duchowieństwa, prowadząc odpowiednią politykę kadrową
z wykorzystaniem dekretu o obsadzie stanowisk kościelnych60. Przedstawiciele
władz wojewódzkich zasugerowali biskupom dokonanie zmian na niektórych
stanowiskach kościelnych, domagając się usunięcia tych duchownych, których
działalność miała być „sprzeczna z duchem i literą Porozumienia”. Starano się
usuwać księży „najbardziej szkodliwych”, zalecając, by czynić to „w sposób
niejednoczesny i ostrożny”, i najlepiej tam, gdzie można było liczyć na zrozumienie i poparcie wierzących. O randze działań tego typu świadczy fakt,
że każda sprawa usunięcia księdza wymagała akceptacji KC PZPR61. Przejęcie
wpływu na kształtowanie polityki kadrowej w Kościele służyło jego dalszemu
podporządkowywaniu państwu (promowano „księży patriotów”, których
wysuwano na ważne stanowiska w Kościele). Zalecano przy tym odejście od
masowości na rzecz formy metodycznej i zindywidualizowanej. W 1955 r.
zakładano, że w każdym województwie zostanie przygotowanych od 1 do
5 wniosków „na zdjęcie” ze stanowiska, które miały być później realizowane
„stopniowo w przeciągu dłuższego okresu (np. roku)”62. Mając jednak wszystkie narzędzia i możliwości działania bez oglądania się na stronę kościelną,
władze nie zdołały wykorzystać dekretu do całkowitego przejęcia kontroli nad
58

Dekret Rady Państwa o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych, 10 II 1953 r.
[w:] P. Raina, Kościół w PRL…, t. 1, s. 386.
59
Tekst memoriału zob. P. Raina, Kościół w PRL…, t. 1, s. 413–427.
60
Takie zadania przedstawiono podczas narady kierowników referatów do spraw wyznań
w grudniu 1953 r. w Warszawie: H. Misztal, A. Mezglewski, „Zakres kompetencji, styl działania
i cele Urzędu do Spraw Wyznań” [w:] Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały
II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26–28 października
2004), (red.) A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2005): s. 43.
61
AAN, KC PZPR, Sekretariat, 237/V-155 (mf B49154), Materiał własny dotyczący kleru
1949–1953, Tezy w sprawie polityki wobec kościoła, 16 VI 1953 r., k. 26.
62
AAN, UdsW, 127/12, Wnioski na odprawę w dniu 26 II 1955 r., k. 242.
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strukturami Kościoła63 (choć formalnie 40 proc. diecezji i administratur zostało
pozbawionych prawowitych rządców64). Co więcej, zmiany polityczne 1956 r.
przyniosło anulowanie kluczowych rozwiązań personalnych w Kościele – na
swoje stanowisko wrócił z internowania prymas, administratorom apostolskim
i wygnanym biskupom pozwolono powrócić do swych diecezji, a swoje stanowiska w kuriach czy lepszych parafiach tracili „księża postępowi”. Wycofanie
się w grudniu 1956 r. z rozwiązań zawartych w dekrecie lutowym (a raczej ich
znaczna liberalizacja)65 zamyka okres najściślejszego nadzoru administracyjnego
nad Kościołem w dziejach Polski „ludowej”.

Uderzenie w „dzieła zewnętrzne” Kościoła
Odwołując się do działań antykościelnych podejmowanych w latach 30. XX w.
w III Rzeszy, należy zauważyć, że podobny model zastosowano w powojennej
Polsce. Chodzi o uderzenie w tzw. dzieła zewnętrzne Kościoła. Władze wystąpiły
przeciwko rozgałęzionemu życiu organizacyjnemu, aktywności prasowej, nauce
religii w szkołach – zakładając, że doprowadzi to do ograniczenia społecznego
oddziaływania Kościoła66. Podważono pozycję Kościoła w społeczeństwie przez
wypieranie go z różnych obszarów życia publicznego. Poza „frontem szkolnym” (usuwano religię, krzyże i katechetów ze szkół, ograniczano szkolnictwo
katolickie), uderzono m.in. w organizacje katolickie, działalność dobroczynną
Kościoła (przejęcie „Caritasu” na początku 1950 r.) oraz aktywność wydawniczą
(ograniczanie prasy katolickiej)67. Gdy w 1952 r. nasilono akcję usuwania nauki
63

Utyskiwał nad tym dyrektor Departamentu VI KdsBP, który przyznał, że „zamierzenie oczyszczenia w pierwszym rzędzie z wrogich elementów kurii i seminariów przez stosowanie dekretu
o obsadzaniu stanowisk nie zostało zrealizowane. Wycofaliśmy się z powziętych niektórych decyzji.
Stosowanie dekretu przez terenowe władze w stosunku do dołowego kleru było niekonsekwentne
i nierówne, często mało przemyślane, formalistyczne” (Notatka dyrektora Departamentu VI na
temat sytuacji w Kościele oraz polityki władz po internowaniu prymasa Wyszyńskiego, sierpień
1955 r. [w:] Kościół i prymas Stefan Wyszyński 1956–1966, (red.) A. Dziurok, W.J. Wysocki (Katowice–Kraków: IPN, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana”, 2008): s. 90).
64
Jan Żaryn podaje, że na 25 diecezji i administratur w 10 dokonano zmian rządców
(J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce…, s. 147).
65
W końcu grudnia 1956 r. wydano nowy dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych (zob.
P. Raina, Kościół w PRL…, t. 1, s. 577–578).
66
W tej fazie walki chodziło o spętanie „dzieł zewnętrznych” Kościoła, wyłączenie organizacyjnych możliwości jego pozaduszpasterskiego działania (zob. K. Gotto, H.G. Hockerts,
K. Repgen, „Narodowosocjalistyczne wyzwanie i odpowiedź Kościoła. Rekapitulacja”
[w:] Kościół, katolicy i narodowy socjalizm, (red.) K. Gotto, K. Repgen (Warszawa: Ośrodek
Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1983): s. 89–90; R. Lill, „Ideologia i polityka kościelna
narodowego socjalizmu” [w:] tamże, s. 27).
67
Z racji tego, że polityka państwa wobec młodzieży i prasy zawiera równocześnie duży ładunek
ideologiczny, sprawy te przedstawiono w następnej części tekstu, przy omawianiu laicyzacji.
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religii ze szkół, zlikwidowano kilkadziesiąt niższych seminariów zakonnych oraz
przejęto część internatów i burs prowadzonych przez Kościół, wówczas prymas
Stefan Wyszyński relacje kościelno-państwowe określił jako „stan wyjątkowy”.
Przedstawił bilans strat Kościoła w obszarze tzw. dzieł zewnętrznych: „Jesteśmy
systematycznie ogałacani ze wszystkiego, co było wielowiekowym dorobkiem
kulturalno-religijnym Kościoła. Zniszczono nam «Caritas», pozbawiono nas
drukarni, zabrano nam wydawnictwa księgarskie; sposób postępowania cenzury
z resztkami tygodników katolickich wygląda na dokuczliwą zabawę, a nie na
urzędowanie. Zostaliśmy pozbawieni przedszkoli, domów dziecka, przytułków,
szpitali, których Kościół tyle zorganizował w ciągu wieków”68.
W planie redukcji oddziaływania społecznego Kościoła decydującą rolę odgrywało ograniczenie możliwości zrzeszania i aktywności wiernych w różnego rodzaju
stowarzyszeniach i organizacjach kościelnych. Stanowiły one naturalną konkurencję władz w wychowaniu i kształtowaniu postaw. Nie dziwi więc, że w sierpniu
1949 r. Ministerstwo Administracji Publicznej w piśmie do władz terenowych
zaleciło, by likwidacją objąć te stowarzyszenia, które nie służą „interesom mas
pracujących”69. Za takie uznano stowarzyszenia religijne, które podporządkowano
przepisom obowiązującym w stowarzyszeniach świeckich. Stało się to na mocy
dekretu rządowego z 5 sierpnia 1949 r., który zapowiadał, że zrzeszenia religijne
ulegną rozwiązaniu, jeżeli w ciągu dni 90 nie podporządkują się przepisom prawa
o stowarzyszeniach. Episkopat w tej sytuacji podjął trudną decyzję – uznając, że
zrzeszenia religijne nie są stowarzyszeniami w ujęciu prawa, gdyż służą jedynie
celom religijnym, powiadomił wiernych o ich rozwiązaniu, wskazując, że stało
się to na mocy dekretu rządowego70. Choć to oznaczało kres legalnej działalności
organizacji katolickich (m.in. Sodalicji Mariańskiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Caritas Academica, kół ministrantów w parafiach), to wiele
z nich jednak nieformalnie kontynuowało pracę, ograniczając ją do organizacji
wewnętrznych zebrań. Większość rozwiązanych bractw i stowarzyszeń kościelnych
zaczęła działać odtąd pod szyldem Caritasu71.
Nie był to dobry „parasol ochronny”, gdyż wkrótce podjęto akcję przeciwko
katolickiej dobroczynności zorganizowanej w Caritas. Rozprawę rozpoczęła
nagonka propagandowa przedstawiająca rzekome nadużycia i machinacje
finansowe w tej organizacji72. Władze zastosowały taktykę „wrogiego przejęcia”, wprowadzając z dniem 25 stycznia 1950 r. zarządy przymusowe dla
68

List prymasa S. Wyszyńskiego do prezydenta B. Bieruta w sprawie likwidacji seminariów
duchownych, 7 VII 1952 r. [w:] P. Raina, Kościół w PRL…, t. 1, s. 355.
69
A. Dziurok, Kruchtoizacja…, s. 340–341.
70
Komunikat Episkopatu Polski o rozwiązaniu zrzeszeń religijnych w Polsce, Jasna Góra
20–21 IX 1949 r. [w:] Komunikaty Konferencji Episkopatu Polski 1945–2000, (wstęp i oprac.)
J. Żaryn (Poznań: Sekretariat Episkopatu Polski, Pallotinum, 2006): s. 54.
71
D. Zamiatała, Caritas…, s. 299.
72
J. Żaryn, Kościół a władza w Polsce…, s. 276–278.
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diecezjalnych organizacji Caritasu. Tym samym zawłaszczyły sobie bezprawnie nazwę Caritas i przejęły kontrolę nad prowadzonymi przez tę organizację
domami i placówkami. W odpowiedzi na te bezprawne kroki Episkopat uznał,
że organizacja Caritas przestała być „wyrazem społeczno-charytatywnej pracy
Kościoła”, i zdecydował, podobnie jak w przypadku zrzeszeń katolickich,
o jej likwidacji73. Warto zauważyć, że dla obozu komunistycznego kościelna
działalność charytatywna jedynie maskowała inne cele – rzekomo nie chodziło
o niesienie pomocy ubogim, ale o umocnienie wpływów Kościoła74.
Konsekwencje akcji „C” (przejęcie Caritasu) dało się odczuć na wielu polach
dotychczasowej aktywności Kościoła. Oznaczało np. przejmowanie pod kontrolę państwa domów opieki prowadzonych przez podmioty kościelne. Po
likwidacji kościelnej Caritas w gestii Kościoła pozostało jedynie 16 placówek
prowadzonych przez zakony, mających status prywatnych domów pomocy
społecznej75. Z kolei przedszkola, domy dziecka i ochronki Caritasu przejęło
podporządkowane komunistom Zrzeszenie Katolików Świeckich Caritas76.
W przypadku wychowania przedszkolnego proces zawłaszczania przebiegał
dwutorowo: przez przejmowanie placówek kościelnych (głównie zakonnych)
oraz usuwanie zakonnic z przedszkoli.
Proces ograniczania aktywności Kościoła w życiu publicznym objął również
szpitale. „Deklerykalizacja” służby zdrowia obejmowała m.in. usuwanie sióstr
zakonnych zatrudnionych jako pielęgniarki i salowe, utrudnianie kapelanom
szpitalnym sprawowania działalności duszpasterskiej czy wręcz przejmowanie
szpitali kościelnych przez państwo. Systematyczna walka „o świeckość placówek
opieki zdrowotnej” rozpoczęła się po ogłoszeniu w październiku 1948 r. ustawy
o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia. Kolejne straty na tym polu poniósł Kościół jesienią 1949 r., po uchwale
Rady Ministrów z 21 września w sprawie przejęcia szpitali przez związki samorządowe. Akcja doprowadziła do stopniowego zeświecczenia placówek służby
zdrowia – do 1954 r. niemal wszystkie szpitale i sanatoria prowadzone przez
zgromadzenia zakonne zostały przejęte przez państwo77.
73

Oświadczenie Episkopatu do wiernych w sprawie Caritasu, 30 I 1950 r. [w:] P. Raina,
Kościół w PRL…, t. 1, s. 213–214.
74
„Koniec »odwilży« w sferze wyznaniowej – nieznany dokument”, (oprac.) F. Musiał
[w:] Represje wobec Kościoła w krajach bloku wschodniego. Komuniści przeciw religii po 1944 r.,
(red.) J. Marecki (Kraków: IPN, Wydawnictwo WAM, 2011): s. 170 (Referat „Walka z wrogą
działalnością reakcyjnego kleru na obecnym etapie”, VIII 1958 r.).
75
A. Szymański, Proces likwidacji działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w sferze
publicznoprawnej w latach 1944–1965. Studium historyczno-prawne (Opole: Wydawnictwo
Uniwersytetu Opolskiego, 2010): s. 152.
76
E. Kaczmarek, Dlaczego przeszkadzały? Polityka władz partyjnych i rządowych wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 1945–1956 (Warszawa: Vizja Press&It, 2007):
s. 190–191, 194.
77
A. Szymański, Proces likwidacji działalności charytatywnej…, s. 106, 130–131.

244 | Priorytety polityki wyznaniowej władz Polski ,,ludowej” w okresie stalinowskim

Uderzenie w bazę materialną Kościoła
Zwrot w polityce wyznaniowej w 1949 r. doprowadził do ograniczenia
finansowego wsparcia udzielanego dotąd Kościołowi. Władze partyjne zalecały,
by „wstrzymać dopływ pieniędzy dla kleru”. W tym celu należało sprawdzić
budżety rad narodowych, spółdzielni, zlikwidować dotacje dla Kościoła od
zakładów przemysłowych oraz zakazać wszelkich kwest ulicznych78. Do zasadniczych rozstrzygnięć doszło na początku 1950 r. Centralne władze PZPR
uznały, że skutecznym uderzeniem w Kościół będzie przejęcie przez państwo
dóbr kościelnych. Chciano z jednej strony pozbawić hierarchię kościelną „bazy
materialnej dla akcji antypaństwowej”, z drugiej zaś pokazać, że ustawa ta
będzie wyrazem opieki roztoczonej przez władze nad niższym duchowieństwem.
Ustawa o przejęciu dóbr „martwej ręki” (z 20 marca 1950 r.) rozstrzygała
o przejęciu wszystkich dóbr ziemskich związków wyznaniowych, z wyjątkiem
gospodarstw rolnych proboszczów oraz budynków kościelnych przeznaczonych
do wykonywania kultu religijnego, jak również budynków mieszkalnych proboszczów, biskupów itp. Z dochodów z przejętych nieruchomości ziemskich
utworzono specjalny Fundusz Kościelny, którego środki miały być przeznaczone m.in. na utrzymanie i odbudowę kościołów oraz udzielanie duchownym
pomocy materialnej i lekarskiej79. O skali przedsięwzięcia świadczy fakt, że
zabrano w tym czasie około 95 proc. gruntów należących do Kościoła, co
wydatnie osłabiło jego podstawy materialne i potencjał80.
Przejęcie dóbr kościelnych należy łączyć z zaborem kościelnej organizacji
charytatywnej Caritas (nastąpiło to dwa miesiące wcześniej). Beneficjentami
tych dóbr i funduszy stali się głównie reprezentanci środowiska Dziś i Jutro oraz
powstających struktur „księży patriotów” (z Funduszu Kościelnego wspierano
duchownych posłusznych władzy świeckiej). Zdaniem Jacka Żurka, kroki te
stanowiły „bezpośredni impuls do budowy struktur ruchu »księży patriotów«
w poszczególnych województwach”81.
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Takie zalecenia zawierał plan pracy „w związku z uchwałą Watykanu i Oświadczeniem
Rządu”, przyjęty na posiedzeniu Egzekutywy KW PZPR w Katowicach w sierpniu 1949 r.
(A. Dziurok, Kruchtoizacja…, s. 53–54).
79
Przejmowanie dóbr kościelnych rozpoczęto 4 dni przed wniesieniem projektu ustawy do
sejmu, a ponad dwa tygodnie przed oficjalnym jej uchwaleniem (A. Mirek, „Ustawa o przejęciu
dóbr »martwej ręki« – zamach na życie zakonne w Polsce”, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne , t. 36, z. 1 (2003): s. 170).
80
J. Marecki, „Stosunki państwo-Kościół w okresie stalinowskich represji” [w:] Stosunki
Państwo–Kościół w Polsce 1944–2010. Studia i materiały, (red.) R. Łatka (Kraków: Księgarnia
Akademicka, IPN, 2013): s. 31.
81
J. Żurek, Ruch „księży patriotów” w województwie katowickim…, s. 54.
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Zakony
W latach 40. zakony pozostawały na uboczu zainteresowań władz komunistycznych. Dekret z sierpnia 1949 r. o stowarzyszeniach odczytywano jednak
już jako zapowiedź całkowitego zniesienia zakonów w Polsce. Ostatecznie
przepisy te dotknęły głównie zgromadzenia bezhabitowe. Sytuacja zmieniła
się na początku lat 50. Rozpracowanie zakonów stało się już w 1951 r. centralnym zagadnieniem pracy operacyjnej UB. Uznano, że jedynie tym sposobem
będzie można „rozszyfrować zakonspirowane ośrodki watykańskie w Polsce
i wywiadowcze kanały Watykanu”82. Zakony, pozbawiane szkół, seminariów,
szpitali i domów, stały się jednym z najważniejszych celów restrykcyjnej polityki
władz83. Prawdziwą krucjatę antyzakonną rozpoczęto jednak w momencie,
kiedy uznano, że duchowieństwo świeckie jest mocno osłabione (aresztowaniem prymasa, wysiedleniami biskupów, działalnością „księży patriotów”
itd.) i to zakony znalazły się na pierwszej linii walki z państwem, stając na
czele „odrodzenia ducha ofensywności walki” Kościoła84. W lipcu i sierpniu
1954 r. zamknięto część klasztorów, a zakonnice i zakonników internowano lub
przesiedlono (jedynie w sierpniowej akcji „X 2” przesiedlono z ziem zachodnich, pod zarzutem „szerzenia niemczyzny”, ponad tysiąc zakonnic85). Wiosną
1956 r. władze bezpieczeństwa zalecały systematyczne dalsze ograniczanie
działalności zakonów na płaszczyźnie oficjalnej przez usuwanie ich z parafii,
miejsc pątniczych czy niedopuszczanie do prowadzenia misji parafialnych86.
Proces „odwilży” odsunął plany likwidacji niektórych zakonów czy kolejnych
przesiedleń zakonnic z ziem zachodnich.
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Kierownictwo pionu antykościelnego sugerowało, że w związku z tym, że metoda ta zdała
egzamin, winna być stosowana także w innych warunkach (AIPN, MBP, 1277, Notatki do
referatu o niektórych dziedzinach pracy agenturalno-operacyjnej Departamentu V MBP i jego
odpowiedników w terenie, 16 III 1951 r., b.p.).
83
Szerzej zob. D. Zamiatała, Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach
1945–1989, t. 1: Problematyka organizacyjno-personalna (Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2009);
tenże, Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945–1989, t. 2:
Działalność duszpasterska i społeczna zakonów 1945–1989 (Warszawa: IPN, 2012); A. Mirek,
Trudne lata. Wielkie Dni. Zakony żeńskie w PRL (Lublin–Ząbki: KUL, Apostolicum, 2015);
J. Marecki, Zakony pod presją bezpieki. Aparat bezpieczeństwa wobec wspólnot zakonnych na
terenie województwa krakowskiego 1944–1975 (Kraków: Wydawnictwo WAM, IPN, 2009).
84
AIPN, 04445/116, Informacja Departamentu VI KdsBP, 16 VIII 1955 r., k. 348.
85
Zob. m.in. P. Raina, Losy sióstr zakonnych w PRL. Wysiedlenie – obozy – uwolnienie. 1954–
–1956 (Warszawa: Von Borowiecky, 2004); A. Mirek, Siostry zakonne w obozach pracy w latach
1954–1956 (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009).
86
AIPN, 0445/113, t. 1, Sprawozdanie z pracy operacyjnej Departamentu VI KdsBP od
okresu reorganizacji aparatu BP, 9 IV 1956 r., k. 246.
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Walka z kultem
Władze starały się unikać posądzenia o zwalczanie religii, dowodząc, że restrykcje
nie dotyczą kultu, a jedynie sytuacji wykorzystywania religii do celów politycznych. Choć zdawano sobie sprawę z tego, że „walka z kultem na tym etapie byłaby
awanturnictwem”87, to jednak znacząco ograniczano również tę czysto religijną
aktywność Kościoła. Utrudniano organizowanie procesji publicznych (szczególnie procesji Bożego Ciała), pielgrzymek, rekolekcji i misji parafialnych. Czasem
wynikało to nie tylko z zacietrzewienia ideologicznego, lecz także z niewiedzy na
temat posłannictwa Kościoła. Oto bowiem kierownik Referatu do spraw Wyznań
w Katowicach opowiedział się przeciwko udzielaniu zezwoleń na organizowanie
misji parafialnych, dowodząc, że urządzanie misji w Polsce „ludowej” jest „obrazą
dla Polaka, ponieważ misje kościół urządza w krajach niecywilizowanych, pogańskich”. W podobnym duchu wypowiedziały się władze wyznaniowe w Wieluniu,
które zakazały organizowania misji w parafii Krzyworzeka, argumentując m.in.,
że „Krzyworzeka – to nie Afryka – Murzynów w niej nie ma – po co więc i dla
kogo te misje?”88. Wobec niektórych form oddziaływania Kościoła władze czuły
się jednak bezradne. Utyskiwano np., że konfesjonał „był i jeszcze długo będzie
jednym z silnych pozycji kleru w niekontrolowanym oddziaływaniu na ludzi”89.

Cel nr 2 – Laicyzacja społeczeństwa
Filozofia marksistowska nie była w Polsce aplikowana w sposób totalny, a raczej
„na miarę naszych możliwości”. Pierwszy etap polityki laicyzacyjnej był realizowany
głównie na płaszczyźnie administracyjnej. Przyniosło to oczekiwane rezultaty
w postaci ograniczenia wpływu religii w życiu publicznym, jednak nie wpłynęło
na zmianę religijnej świadomości obywateli90. Co więcej, przekonanie, że wszystko
można rozwiązać na drodze administracyjnej, miało znacząco hamować „tempo
i rozmach ofensywy ideologicznej”91. Zauważono bowiem, że walka o „przyjęcie przez masy” ideologii materialistycznej powinna być prowadzona „drogą
87

Mówił o tym podczas narady krajowej Wojewódzkich Urzędów Kontroli Prasy Publikacji
i Widowisk w końcu czerwca 1949 r. dyrektor Antoni Bida (zob. Z. Romek, „Metody pracy
cenzury w PRL” [w:] Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom. Aparat represji wobec środowiska
dziennikarskiego 1945–1990, (red.) T. Wolsza, S. Ligarski (Warszawa: IPN, 2010): s. 15–16).
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A. Dziurok, Kruchtoizacja…, s. 240–241.
89
AIPN, 0445/116, Wykorzystywanie legalnych możliwości działania przez reakcyjną część
kleru do prowadzenia dywersji politycznej przeciwko władzy ludowej, 8 III 1955 r., k. 258.
90
Według przedstawicieli partii metody administracyjne prowadziły głównie „do zaniku
zewnętrznych form religijności, nie usuwając ich źródeł” (Ł. Marek, M. Bortlik-Dźwierzyńska,
Za Marksem bez Boga…, s. 35).
91
W. Pomykało, Kościół milczenia? Kościół rzymskokatolicki w Polsce Ludowej (Warszawa:
Książka i Wiedza, 1967): s. 119–120.
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wychowania i przekonania mas”92. Tym sposobem budowano zręby nowego państwa – „wyznaniowego” – z monopolistyczną pozycją Kościoła Marksistowskiego93.
Według diagnozy polskich biskupów, władze poświęciły największą uwagę
w polityce wyznaniowej sprawom wychowania młodego pokolenia oraz prasy
i wydawnictw katolickich”94. Cele ideologiczne – laicyzacyjne można było
realizować dzięki działaniom eliminującym wpływy Kościoła na różne formy
życia społecznego. Obecność Kościoła w szkołach czy na rynku medialnym
to przecież także tzw. dzieła zewnętrzne, które ograniczano coraz bardziej,
umożliwiając większą skuteczność ofensywy ideologicznej.

„Front szkolny”
Bezsprzecznie priorytetowym celem w polityce władz komunistycznych
w końcu lat 40. było przejęcie wpływu na wychowanie młodego pokolenia.
Potwierdzała to zarówno strona kościelna (kard. Adam Sapieha pisał w styczniu
1948 r., że szykany są na wszystkich polach, ale młodzież jest celem najważniejszym95), jak i choćby analiza kierunków działań aparatu bezpieczeństwa96.
Walka o dusze młodzieży rozgrywała się głównie na „froncie szkolnym”.
Komunistyczne władze oświatowe zaczęły kwestionować m.in.: pozycję religii,
jako obowiązkowego przedmiotu nauczania, działanie młodzieżowych organizacji katolickich na terenie szkół, obecność duchowieństwa w placówkach
szkolnych czy stosowanie obrzędów religijnych w szkołach. Akcja laicyzacyjna
na terenie szkół była prowadzona od 1948 r. w sposób metodyczny i systemowy.
Z jednej strony eliminowano wszelkie wpływy Kościoła w szkołach, z drugiej
zaś starano się zakładać własne, świeckie placówki oświatowe. W ramach działań
eliminacyjnych przeprowadzono kompleksową akcję obejmującą: ograniczanie
i znoszenie nauki religii w szkołach, usuwanie księży i katechetów ze szkół,
ograniczanie rozwoju i likwidację szkolnictwa kościelnego, usuwanie symboli
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AIPN, 0445/116, Wykorzystywanie legalnych możliwości działania przez reakcyjną część
kleru do prowadzenia dywersji politycznej przeciwko władzy ludowej, 8 III 1955 r., k. 254.
93
Określenia Kościół Marksistowski użył Stefan Kisielewski (zob. S. Kisielewski, „Na dwóch
stołkach” [w:] S. Kisielewski, Głową w mur…, s. 36).
94
Non possumus. Memoriał Episkopatu Polski do Rady Ministrów, 8 V 1953 r. [w:] P. Raina,
Kościół w PRL…, t. 1, s. 416.
95
List kard. A. Sapiehy do bp. J. Gawliny na temat trudnej sytuacji Kościoła, 27 I 1948 r.
[w:] P. Raina, Kościół w Polsce…, t. 1, s. 117.
96
Wśród wytycznych pracy operacyjnej wydanych przez kierownictwo pionu antykościelnego UB
dominują instrukcje dotyczące rozpracowania, inwigilacji i zwalczania katolickich organizacji młodzieżowych, działalności duszpasterskiej wśród młodzieży oraz obecności Kościoła w szkołach (zob. A. Dziurok,
F. Musiał, „Wstęp” [w:] Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektora Departamentu V MBP…, s. 36–41).
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religijnych z placówek oświatowych oraz utrudnianie dzieciom szkolnym
spełniania obowiązków religijnych97.
Mimo piętrzenia trudności w zasadzie do roku szkolnego 1947/1948 jeszcze we
wszystkich szkołach nauczano religii. Pojawiały się jednak głosy, żeby wprowadzić do
szkół „lekcje moralności”, co miało stanowić początek łamania monopolu Kościoła
„na naukę moralności na wielkim odcinku wychowania szkolnego”98. Nie wprowadzono tego przedmiotu, jednak nauka religii była systematycznie eliminowana ze
szkół. Etapem realizacji programu „szkoła bez religii” była marginalizacja nauczania
tego przedmiotu. Służyły temu podjęte na początku 1949 r. decyzje o przesunięciu
lekcji religii z pierwszej na ostatnią godzinę w planie zajęć oraz o wydaniu nowego
regulaminu egzaminu dojrzałości bez religii jako przedmiotu obowiązkowego.
Wypieranie nauki religii ze szkół następowało stopniowo i obejmowało coraz to
nowe typy szkół. W latach 1952–1955 usunięto lekcje religii z liceów pedagogicznych oraz szkół zawodowych. W mocno ograniczonym zakresie nauczano religii
w szkołach podstawowych (w roku szkolnym 1955/1956 jedynie w 18,5 proc.
placówek) oraz liceach (ponad 7 proc.). Plany władz oświatowych zakładały, że
nauka religii zniknie ze szkół ogólnokształcących w roku szkolnym 1956/1957.
Zmiany polityczne zahamowały na kilka lat proces całkowitej laicyzacji oświaty99.
Równocześnie promowano biologię i fizykę jako przedmioty przygotowujące do
materialistycznego poglądu na świat, w myśl zasady, że system wychowania „urabiać
musi naukowy światopogląd, a zwalczać wszelki mistycyzm”100.
W 1954 r. Ministerstwo Oświaty zniosło odmawianie modlitwy przed
lekcjami i po nich, wprowadzając jednocześnie szkolne apele przed lekcjami.
W ramach laicyzacji szkolnictwa zniechęcano uczniów do udziału w rekolekcjach oraz zadbano o to, by w salach szkolnych nie wisiały krzyże. Sięgano
po różną argumentację, by uzasadnić akcję dekrucyfikacyjną, ale najbardziej
absurdalna wydaje się ta, przedstawiona przez kuratora śląskiego, który dowodził, że „wizerunek Ukrzyżowanego budzi instynkty krwiożercze”101.
Równocześnie z likwidacją szkół katolickich postępowała rozbudowa szkolnictwa podległego Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, bez nauki religii. Wywierano
97

Szerzej zob. H. Konopka, Religia w szkołach Polski Ludowej. Sprawa nauczania religii
w polityce państwa (1944–1961) (Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,
1997); tejże, „Działania represyjne władz oświatowych w Polsce wobec katechetów w okresie
stalinizmu” [w:] Represje wobec duchowieństwa Kościołów chrześcijańskich…, s. 167–181.
98
K. Kosiński, O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945–1956 (Warszawa: Trio,
2000): s. 192–193.
99
17 lat nauczania religii w Polsce Ludowej. Wybór dokumentów, (oprac.) H. Konopka (Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 1998): s. 16.
100
Z. Stanuch, Walka o religię. Katechizacja szkolna i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim
w latach 1945–1961 (Szczecin: IPN, 2014): s. 79.
101
A. Grajewski, Wygnanie. Diecezja katowicka w czasach stalinowskich (Katowice: Księgarnia
św. Jacka, Gość Niedzielny, 2002): s. 55.
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przy tym presję na młodzież, żeby zapisywała się do szkolnych kół Związku
Młodzieży Polskiej (żądano zakładania kół ZMP nawet w szkołach katolickich)102.
Warto dodać, że wychowanie młodego pokolenia w duchu ideologii marksistowskiej nie ograniczało się do murów placówek oświatowych. Przykładem
mogą być choćby tzw. ogniska niedzielne – swoiste kluby dziecięce organizowane przez TPD w godzinach niedzielnych nabożeństw, czy akcja laicyzacyjna
podczas odpoczynku kolonijnego (utrudniano udział w niedzielnych mszach św.
oraz zakazywano modlitw)103.

Niszczenie prasy oraz wydawnictw katolickich
Jak zauważyli biskupi w memoriale Non possumus, poza polityką wychowawczą, w żadnym innym zakresie nie działano tak wytrwale i systematycznie jak
w procesie niszczenia bogatego dorobku katolickiej myśli i kultury, katolickich
czasopism i wydawnictw książkowych104. Za wkroczenie stalinizmu na rynek
prasowy można uznać likwidację Tygodnika Warszawskiego w 1948 r. – ostatniej
trybuny Kościoła, kwestionującej zasady marksizmu. Ostre restrykcje wobec
prasy katolickiej nadeszły wiosną 1949 r., kiedy przejęto kościelne i zakonne
drukarnie pod zarząd państwowy. Wśród różnych metod zwalczania prasy
katolickiej znalazły się wytyczne, by druki religijne i prasę katolicką drukować
na końcu, ograniczenie przydziału papieru dla wydawnictw katolickich oraz
utrudnienia kolportażowe. Ingerencje cenzorskie w prasie katolickiej uzasadniano najczęściej tym, że teksty „zohydzają ofiary klasy robotniczej”, czy prowadzą „zamaskowaną politykę antyludową”105. W połowie 1949 r. szef cenzury
Antoni Bida zapowiedział dalsze ograniczanie koncesji na wydawanie prasy
katolickiej i stosowanie cenzury „wobec wszystkich druków obozu klerykalnego”. Uznał, że prasa katolicka ma charakter antypaństwowy, więc naturalna
wydała się metoda piętrzenia trudności przed pismami, które służyły do walki
z systemem. Groził przy tym likwidacją niektórych tytułów – „Kościołowi
tyle pism do walki z nami nie jest potrzebne”106. Działalność cenzury wobec
102

Zob. m.in. Pismo sekretarza Episkopatu bp. Z. Choromańskiego do Rządu RP, 29 IX
1951 r. [w:] 17 lat nauczania religii…, s. 102–103.
103
M. Brodala, A. Lisiecka, T. Ruzikowski, Przebudować człowieka. Komunistyczne wysiłki
zmiany mentalności (Warszawa: Trio, 2001): s. 43; K. Kosiński, O nową mentalność…, s. 93.
104
Wskazali na harmonijną współpracę w tej akcji, pod przewodnictwem Urzędu do Spraw
Wyznań, instytucji zajmujących się kolportażem („Ruch”), przydziałem papieru i kontrolą prasy (Non possumus. Memoriał Episkopatu Polski do Rady Ministrów, 8 V 1953 r.
[w:] P. Raina, Kościół w PRL…, t. 1, s. 416–417).
105
Szerzej zob. J. Stefaniak, Polityka władz państwowych PRL wobec prasy katolickiej w latach
1945–1953 (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1998).
106
Z. Romek, Metody pracy cenzury w PRL…, s. 16.
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katolickich wydawnictw była niezwykle restrykcyjna. Pisma oddane do cenzury
przetrzymywano wyjątkowo długo, a ingerencje dotyczyły także treści stricte
religijnych. Gdy podczas konferencji prymasa z redaktorami pism katolickich
pokazano mu numery, w których cenzor poprzekreślał wszystko poza kilkoma
wierszami, prymas skwitował to uwagą: „To już nie cenzura, ale głupia szykana.
Nie można bowiem dopatrzeć się tu żadnej przedmiotowej racji, prócz chęci
szkodzenia i niszczenia wydawnictw katolickich”107. Cenzura ponadto skutecznie uniemożliwiała stronie kościelnej obronę na łamach prasy. Kościół stawał
się bezbronny, gdyż liczne teksty antykościelne pozostawały bez odpowiedzi
i sprostowań, i to zarówno w prasie reżimowej, jak i w pismach katolickich.
Stan krytyczny osiągnięto w połowie marca 1953 r., kiedy zawieszono prawie
wszystkie pisma katolickie (Tygodnik Powszechny oraz później Gościa Niedzielnego przejęło środowisko Stowarzyszenia PAX, tygodnik Niedziela nie mógł
się ukazywać). Biskupi alarmowali, że w ten sposób zanika prasa katolicka
w katolickiej Polsce, ostatni środek pogłębiania wiary i publicznego przekazu
(wcześniej już odebrano głos Kościołowi „w rozgłośni radiowej, w teatrze czy
filmie”)108. Rok 1956 również i na tym polu przyniósł odzyskanie niektórych
utraconych przyczółków.

Ofensywa światopoglądowa
Każdemu napięciu w relacjach kościelno-państwowych w okresie stalinowskim towarzyszyła intensywna kampania propagandowa. W założeniu miała
charakter uświadamiająco-wyjaśniający, ale faktycznie służyła dyskredytacji
i potępieniu różnych pól aktywności Kościoła. Angażowano w nią na masówkach rzesze „ludzi pracujących miast i wsi”, młodzież, a nawet dzieci. Masowe
akcje propagandowe o charakterze antykościelnym rozpoczęła w 1948 r. kampania antypapieska w związku z listem Piusa XII do biskupów niemieckich.
Okresem najintensywniejszej kampanii stał się jednak rok 1949. Władze partyjno-państwowe podjęły wówczas kilka akcji uświadamiających, mających
ukazać prawdziwe, reakcyjne, antypaństwowe oblicze polskiego duchowieństwa
i Watykanu. Zorganizowano je w związku z oświadczeniem rządu „o uregulowaniu stosunków między kościołem a Państwem”, tzw. cudem lubelskim oraz
dekretem Świętego Officium (nazywanego „ekskomuniką przeciw Marksizmowi”). W 1951 r. z kolei na zebraniach i wiecach wyrażano „jednomyślne”
poparcie dla polityki władz, która doprowadziła do zniesienia tymczasowej
administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich. Kampanię po procesie
bp. Kaczmarka i internowaniu prymasa Wyszyńskiego (jesienią 1953 r.) można
107

S. Wyszyński, Pro memoria …, s. 232 [zapiski z 3 VII 1952 r.].
Non possumus. Memoriał Episkopatu Polski do Rady Ministrów, 8 V 1953 r.
[w:] P. Raina, Kościół w PRL…, t. 1, s. 416–417.
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uznać za ostatnią wielką antykościelną akcję propagandową komunistów do
1956 r.109
Równocześnie prowadzono „pracę u podstaw” w szkołach, biurach, świetlicach, domach kultury, zakładach pracy. Skala tych działań była imponująca.
Warto jeszcze raz przywołać ciekawą analizę ks. Józefa Gawora – redaktora
naczelnego Gościa Niedzielnego: „Powódź broszur, książek, zeszytów, materiałów
pomocniczych groziła katastrofą światopoglądową. […] bezlitośnie chciano
polskim katolicyzmem wstrząsnąć w posadach, wywrócić wszystko do góry
nogami, zmiażdżyć kulturę chrześcijańską na amen”110. Skuteczność tej akcji
była jednak niewielka. Zdaniem prymasa, zdecydował o tym zbytni nacisk na
treści polityczne kosztem „uzasadnień światopoglądowych”. Niepowodzenia
w dziedzinie światopoglądowej władze próbowały za to rekompensować propagowaniem rozluźnienia obyczajowego wśród młodzieży111.
***
Cele polityki wyznaniowej państwa definiowane na poziomie oficjalnym
i formalno-prawnym (Manifest PKWN, Porozumienie między państwem
a Kościołem z 14 kwietnia 1950 r., Konstytucja PRL z 22 lipca 1952 r.) stały
w rażącej sprzeczności z działaniami bezprawnie ograniczającymi swobody religijne obywateli oraz prawa Kościoła katolickiego i innych wyznań. Rozbieżności
między deklaracjami a praktyką były szczególnie widoczne w tzw. Porozumieniu kwietniowym z 1950 r., które teoretycznie dawało Kościołowi gwarancje
prowadzenia działalności duszpasterskiej kosztem dość ogólnych koncesji na
rzecz władzy112. Strona partyjno-państwowa działała jednak w taki sposób, jakby
Porozumienie jej nie dotyczyło, łamiąc konsekwentnie kolejne jego punkty.
Jednocześnie zarzucano stronie kościelnej nieprzestrzeganie umowy, posuwając
się do tego, że aresztowanie Prymasa formalnie uzasadniono „sabotowaniem
i łamaniem zasad Porozumienia”.
Priorytety polityki wyznaniowej były nieco odmiennie traktowane przez
różne struktury władzy (od partii, przez władze bezpieczeństwa po pion wyznaniowy), w zależności od doraźnej sytuacji, np. za najważniejsze zadanie pionu
wyznaniowego uznano realizację Porozumienia z 14 kwietnia 1950 r. „w celu
pozyskania mas wierzących, a będących pod wpływem Kościoła – dla zrealizowania sześcioletniego Planu i zbudowania podstaw Socjalizmu”. Przedstawiciel
109

Zob. m.in. P. Szulc, Propaganda stalinowska na Pomorzu Zachodnim (Szczecin: IPN,
2015): s. 177–190.
110
D. Bednarski, Górnośląscy księża do arcybiskupa Józefa Gawliny…, s. 148 (list ks. Józefa
Gawora do bp. Józefa Gawliny, 28 X 1957 r.).
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Analiza prymasa S. Wyszyńskiego pochodzi ze stycznia 1952 r. (J. Żaryn, Dzieje Kościoła
katolickiego…, s. 118).
112
Tekst porozumienia z 14 IV 1950 r. zob. P. Raina, Kościół w PRL…, t. 1, s. 232–235.
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KC PZPR wskazał zaś cztery główne zagadnienia, które w bieżącej pracy miał
podejmować UdsW i jego terenowe instancje: a) cuda, b) szkoły, c) Caritas, d)
„księża patrioci”. Może dziwić taka hierarchia, ale według referującego przedstawiciela partii powtarzające się w tym czasie często „historie z cudami” były jedną
z metod walki kleru, który dzięki temu zamierzał oderwać ludzi od pracy113.
Marginalną rolę w polityce wyznaniowej obozu rządzącego odgrywały działania podejmowane wobec mniejszości wyznaniowych. Stosowano wobec nich
różną taktykę – od liberalnej i koncesyjnej, po represyjną i likwidacyjną. Politykę liberalną prowadzono m.in. wobec nielicznych wspólnot: muzułmańskiej
i karaimskiej. Najsurowiej potraktowano Kościół greckokatolicki, który uległ
formalnej likwidacji do 1947 r., a w latach stalinowskich trwał w fazie „niestnienia”114. W 1949 r. doszło do akcji aresztowań w środowisku ewangelicznych
protestantów oraz Świadków Jehowy. Z kolei początkowo zwalczany Kościół
polskokatolicki, później zaczął być faworyzowany i wprzęgnięty w akcję rozbijania
jedności Kościoła katolickiego. Wspierano także prawosławnych w ich konflikcie
z grekokatolikami, wobec większości wspólnot wyznaniowych w Polsce w latach
1948–1954 zastosowano zaś metodę wymiany kierownictwa115.
W okresie stalinowskim zrealizowano najważniejsze i najbardziej dotkliwe
dla Kościoła elementy polityki wyznaniowej, z których taktycznie wycofano się
w 1956 r. Kościół już jednak nie odzyskał swojej dawnej pozycji w przestrzeni
publicznej, w środowisku szkolnym, życiu stowarzyszeniowym czy choćby na
polu charytatywnym. Komuniści musieli się poddać i przyznać, że nawet w państwie komunistycznym Kościół i religia pozostają na razie stałym elementem.
Polityka redukcji potencjału Kościoła na drodze represyjnej i eliminacyjnej
przyniosła odwrotne skutki (potwierdziła się obawa dyrektora Urzędu do spraw
Wyznań Antoniego Bidy, że ostry kurs antykościelny spowoduje, że Kościół
będzie występować w roli prześladowanego i przywdziewać męczeńską koronę116).
Nie powiódł się ambitny plan zniszczenia struktur i instytucji Kościoła, a tym
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AAN, UdsW, 84/139, Protokół konferencji odbytej w UdsW 14 VII 1950 r., s. 1–2, 5, 7.
I. Hałagida, „Polityka władz komunistycznych wobec Kościoła greckokatolickiego w PRL
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Wyznań z dnia 25 IV 1951, k. 251.
114

Glaukopis nr 33 | 253

bardziej ograniczenia go do modelu „zakrystiowego”. Mimo znacznych strat nie
został wypchnięty poza nurt życia społecznego. Kwintesencją porażki represyjnej
polityki wyznaniowej okazały się uroczystości na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r.
w związku z odnowieniem ślubów jasnogórskich. Zaprzeczały one centralnym
celom tej polityki – zamiast zepchnięcia Kościoła do „kruchty”, rozbicia jego
jedności i laicyzacji „mas”, mieliśmy do czynienia z największym od 1946 r.
publicznym zgromadzeniem w Polsce, przykładem gorliwej wiary i jedności
Kościoła. W okresie „odwilży” władze miały świadomość, że polityka wyznaniowa
to otwarty, niedokończony front walki. Podczas narady aktywu kierowniczego
wojewódzkich struktur UB w czerwcu 1956 r. Franciszek Szlachcic zauważył,
że „walka z klerem jest ciężka i długa, bo z klerem nie rozprawimy się ani za 5
ani za 10 lat”117. Kolejne lata przyniosły potwierdzenie jego obaw.
*

The priorities of the religious policies of the communist
regime in Poland during the Stalinist period
After 1948, the communist regime in Poland shifted to a much more
offensive anti-religious policy, away from the previous caution and “forced
respect” for the clergy. The Stalinist-era policy towards religion had two overlapping goals. The eliminationist-disintegrationist element targeted Church
institutions and aimed to undermine its unity and limiting its influence on
society. It involved: limiting the activities of Church-related associations;
gaining influence on the filling of Church posts; depriving the Church of the
resources necessary to maintain itself; undermining unity among the clergy
and the faithful; limiting the external manifestations of religious life, Church
worship, the activities of monastic orders, and influence of the Vatican on the
life of the Catholic Church in Poland. The Church was thus to be eliminated
from public life and reduced to a historical exhibition without any opportunity to exert social influence. The other goal of communist religious policy
was to imbue social with materialistic ideology by “educating and persuading
the masses.” The regime thus paid the greatest attention to indoctrinating the
youth and to the Catholic press and publications.
Although the Stalinist period saw the realization of the most important
and destructive elements of anti-Church religious policies, the regime failed
to obliterate the Church as an institution and an organization, and was even
less successful in reducing it to a “behind the vestry” model. In spite of heavy
losses, the Church was not pushed out of public life. Nevertheless, the Church
did not regain its previous position in the public sphere and in schools, associational life, or the field of charity.
117

A. Dziurok, Kruchtoizacja…, s. 625.

Łucja Marek

PRIORYTETY POLITYKI
WYZNANIOWEJ WŁADZ W OKRESIE
GOMUŁKI
Zmiana ekipy rządzącej jesienią 1956 r. i pierwsze decyzje dygnitarzy partyjnych wzbudziły w społeczeństwie nadzieję na przeobrażenia w polityce władz
komunistycznych, w tym w stosunku do Kościoła katolickiego, aczkolwiek
nadziei towarzyszył lęk o trwałość tych procesów. Pytania i wątpliwości formułowali intelektualiści katoliccy i ofiary okresu stalinizmu. Nazaretanka s. Izabella
Machowska1, jedna spośród więzionych i torturowanych osób duchownych,
utrwaliła emocje związane z tamtymi wydarzeniami:

1

Jadwiga Machowska (1902–1983), nazaretanka, imię zakonne Izabella, do Zgromadzenia
Najświętszej Rodziny z Nazaretu wstąpiła w 1922 r.; w latach 1945–1951 pełniła funkcję
przełożonej domu zakonnego w Kielcach; w styczniu 1952 r. została fałszywie oskarżona
i aresztowana w związku ze śledztwem w sprawie ordynariusza kieleckiego bp. Czesława
Kaczmarka (w trakcie śledztwa była torturowana), dwa lata później skazana na 8 lat więzienia za szpiegostwo; we wrześniu 1955 r. przyznano jej urlop zdrowotny, do więzienia
już nie powróciła w skutek amnestii ogłoszonej przez władze w kwietniu 1956 r.; w styczniu 1958 r. Najwyższy Sąd Wojskowy uchylił wyrok z 1954 r., a cztery miesiące później
Naczelna Prokuratura Wojskowa zrehabilitowała s. Izabellę (zob. D. Kozieł, „Machowska Jadwiga” [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989,
t. 1, (red.) J. Myszor (Warszawa: VERBINUM – Wydawnictwo Księży Werbistów, 2002):
s. 167–168; Wokół procesu biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. Wspomnienia nazaretanki s. Izabelli Machowskiej, (oprac.) T. Domański, D. Kozieł [Kielce: Wydawnictwo
JEDNOŚĆ, IPN, 2013]).
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Przyszedł Polski Październik 1956 roku, a z nim radosne, wiadome
zmiany. Czy na długo??? Bóg to jedyny raczy wiedzieć! Bądź co bądź,
atmosfera wewnętrzna kraju zmieniła się do niepoznania. Zdało się,
że jakieś szerokie okna otworzyły się na świat. Ludzie odetchnęli
z ulgą. Całe masy „ubowców” zostały zwolnione z pracy państwowej,
wielu z nich za nieprawomyślne przeprowadzanie śledztw poszło do
więzienia. Raz po raz gazety przynosiły wiadomości o rehabilitacji
różnych osób. Między innymi rehabilitację otrzymał ksiądz biskup
Kaczmarek. […] Tymczasem życie lepsze, o ile lepsze, szło w kraju
dalszym biegiem2.

Siostra Izabella spisała swoje przeżycia w połowie 1959 r., czyli dwa i pół
roku po przeobrażeniach, które przyniosły – jak się wydawało – polityczną
odwilż. Przebywała wówczas w Rzymie i być może z odleglejszej perspektywy
nie dostrzegała, że sytuacja w kraju różniła się już od tej z przełomu 1956
i 1957 r., albo nie oceniała jej tak, mając w pamięci stalinowskie metody
represji. Popaździernikowy stosunek władz do Kościoła okazał się elementem strategii politycznej, a nie rzeczywistą zmianą celu i kierunku działań
wobec religii i duchowieństwa. Względna, i de facto pozorna, normalizacja
nie trwała długo; na dobre zakończyła się w połowie 1958 r., a jej zwiastuny
były widoczne już na wiele miesięcy wcześniej. Władze powróciły do „walki
z Kościołem” po uspokojeniu nastrojów społecznych i opanowaniu kryzysu politycznego. Wskazywał na to zaostrzony ton dialogu z prymasem. O ile w styczniu
1957 r. premier Józef Cyrankiewicz był ,,nadzwyczajnie uprzejmy” dla kard.
Stefana Wyszyńskiego3, o tyle rok później ich spotkanie z udziałem I sekretarza
KC PZPR przebiegało w diametralnie odmiennej atmosferze. Na podstawie
tamtej rozmowy prymas wysnuł wniosek: ,,Gomułka na pewno jest apostołem
2

Wokół procesu biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarkai…, s. 201. Mowa o ordynariuszu
kieleckim bp. Czesławie Kaczmarku (1895–1963), aresztowanym w styczniu 1951 r., fałszywie oskarżonym i skazanym we wrześniu 1953 r. na 12 lat więzienia za rzekome popieranie
„faszystów”, współpracę w czasie wojny z Niemcami, a także współpracę z „wrogimi Polsce
Ludowej zagranicznymi ośrodkami dywersyjno-szpiegowskimi”; w lutym 1955 r. udzielono
mu przerwy w odbywaniu kary z uwagi na zły stan zdrowia, w maju 1956 r. Rada Państwa
podjęła decyzję o zawieszeniu pobytu w więzieniu, ale nadal był internowany; w grudniu
1956 r. Najwyższy Sąd Wojskowy uchylił wyrok z 1953 r., a trzy miesiące później Naczelna
Prokuratura Wojskowa umorzyła śledztwo z braku dowodów winy; rządy w diecezji objął
5 IV 1957 r.; do końca życia był represjonowany i szykanowany; w pełni został rehabilitowany dopiero w 1990 r. (zob. R. Gryz, „Kaczmarek Czesław” [w:] Leksykon duchowieństwa
represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, t. 1, s. 101–104).
3
Zob. J. Zawieyski, Dzienniki, t. 1: Wybór z lat 1955–1959 (Warszawa: Ośrodek Karta,
Dom Spotkań z Historią, 2011): s. 340 (zapis pod datą: 18 I 1957 r.). Por. Zapis Prymasa
S. Wyszyńskiego z jego rozmowy z J. Cyrankiewiczem, 14 stycznia 1957 r. [w:] P. Raina, Kościół
w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, t. 1: Lata 1945–1959
(Poznań: „W Drodze”, 1994): s. 581–582.
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swej idei. Jest jednakże człowiekiem zaciętym, wrogiem religii zdecydowanym,
chociaż liczy się ze znaczeniem wpływu Kościoła w Polsce”4.
Prymas ,,z wielką przykrością wspominał rozmowę z Gomułką”, porównywał
ją do spokojnego dialogu z poprzednim przywódcą partii, toczonego również
na tematy sporne i drażliwe. ,,Bierut umiał zachować obiektywizm w rozmowie
i w sposób delikatny wypowiadał swoje sądy. Gomułka – zdaniem prymasa
– wywiera wrażenie człowieka brutalnego, zaślepionego i pozbawionego zdolności obiektywizowania zjawisk”5. Niejako polemizując z opinią prymasa, Jerzy
Zawieyski, poseł Koła Poselskiego „Znak”, napisał w marcu 1958 r., że osobiście
wolał Gomułkę od Bieruta, gdyż: ,,Przykry Gomułka dał Polsce i Kościołowi
choćby odrobinę wolności. Gładki Bierut posłał ks. Kardynała do więzienia,
złamał kręgosłup Hierarchii kościelnej i całą Polskę trzymał w terrorze UB”6.
Szybko jednak Zawieyski zdał sobie sprawę, że następca Bieruta stworzył
tylko ułudę wolności, że nie zrezygnował z walki z Kościołem. Po rozmowie
z Gomułką 22 lipca 1958 r., dzień po ataku na Instytut Prymasowski na Jasnej
Górze, zanotował: ,,Rząd jest bezwzględny i nie będzie się liczył ani z opinią
społeczną wewnątrz kraju, ani z opinią zagraniczną i postąpi brutalnie, odbierając Kościołowi jego najważniejsze dziedziny pracy. Nikt się o to nie upomni
w sposób skuteczny, bo na taką skuteczność nie ma miejsca”7.
Przypuszczenia Zawieyskiego były trafne co do dalszych posunięć rządzących, ale nie w kwestii ich stosunku do opinii społecznej. Władze obawiały się
ostrego konfliktu i przeciwstawienia sobie mas, dlatego zmieniły taktykę działania. Ekipa Gomułki przeniosła akcent na światopoglądową pracę u podstaw
oraz propagandę fałszywego obrazu stosunku państwa do Kościoła a Kościoła
do państwa. Odwrót od popaździernikowej odwilży, rugowanie religii z przestrzeni publicznej, administracyjne ograniczenia i utrudnienia w rozwoju
i funkcjonowaniu instytucji kościelnych przedstawiano jako reakcję na nietolerancję oraz antypaństwowe dążenia i polityczne aspiracje strony kościelnej.
Do społeczeństwa wysyłano przekaz, że władza nie walczy z religią, winni byli
prymas i hierarchowie, którzy rzekomo łamali porozumienie z końca 1956 r.
i nadużywali dobrej woli rządzących. Pod takim m.in. kamuflażem spychano
Kościół do murów obiektów sakralnych, sekularyzowano przestrzeń publiczną
i realizowano programową laicyzację życia społecznego.
Stosunki między państwem a Kościołem w latach 1956–1970 nie były
jednolite. Po krótkotrwałej względnej normalizacji nastał czas ofensywnych
działań ze strony władz (1958–1961), potem względnej stabilizacji napięć
(1962–1965), znów zaostrzonych relacji spowodowanych orędziem biskupów
4

Zapis Prymasa S. Wyszyńskiego z jego rozmowy z J. Cyrankiewiczem i W. Gomułką,
9 stycznia 1958 r. [w:] P. Raina, Kościół w PRL…, t. 1, s. 613.
5
J. Zawieyski, Dzienniki…, t. 1, s. 505 (zapis pod datą: 7 III 1958 r.).
6
Tamże.
7
Tamże, s. 551 (zapis pod datą: 24 VII 1958 r.).
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polskich do biskupów niemieckich i obchodami Milenium Chrztu Polski
(1965–1966/67), na koniec czas zastoju. Niezależnie od tych wzrastających
i opadających napięć, podstawowe założenia działań były niezmienne. Na
temat polityki wyznaniowej w okresie Gomułkowskim powstało już sporo
publikacji, zarówno o charakterze ogólnopolskim, jak i lokalnym, ujmujących całość problematyki, jak też traktujących o poszczególnych jej aspektach
lub zagadnieniach8. Dlatego niniejszy artykuł to nie szczegółowe omówienie
posunięć władz i konfliktów w poszczególnych aspektach, a usystematyzowanie priorytetów tej polityki na tle sytuacji społeczno-politycznej. Wskazanie
programu, taktyki oraz metod i środków stosowanych dla osiągnięcia sukcesu.

Przedwyborcza „normalizacja”
Symbolem nowego otwarcia w polityce wyznaniowej po Październiku ’56
stało się uwolnienie internowanego prymasa i jego powrót do stolicy, a także
biskupów do diecezji, z których uprzednio zostali wygnani, oraz powołanie
Komisji Wspólnej rządu i Episkopatu Polski w celu uregulowania spornych
kwestii. W dniu kościelnego święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny 8 grudnia 1956 r. zostało podpisane tzw. małe porozumienie,
podsumowujące miesięczny okres dialogu. Zapowiedziano uchylenie „Dekretu
o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych” z 9 lutego 1953 r., przywrócenie nauki religii w szkołach, kapelanów w szpitalach i więzieniach, zwolnienie
sióstr zakonnych z obozów przymusowej pracy, przywrócenie prawowitych
rządców administratur apostolskich na Ziemiach Zachodnich. Władze zgodziły
się na postawione przez kard. Wyszyńskiego warunki powrotu do stolicy, bo
8

Zob. A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce 1945–1970 (Kraków: Wydawnictwo PiT, 1995);
B. Fijałkowska, Partia wobec religii i Kościoła w PRL, t. 2, cz. 1: 1956–1963, cz. 2: 1964–1970
(Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000, 2001); A. Dudek,
R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989) (Kraków: Znak, 2003): s. 101–276; J. Żaryn,
Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989) (Warszawa: Neriton, 2003): s. 157–292;
Kościół i Prymas Stefan Wyszyński 1956–1966, (red.) A. Dziurok, W.J. Wysocki (Katowice–
–Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, 2008); Ł. Marek, „Kler
to nasz wróg”. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa
katowickiego w latach 1956–1970 (Katowice: IPN, 2009); Władze wobec Kościołów i związków
wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1956–1970, (red.) E. Wojcieszyk (Poznań:
IPN, 2013); B. Stanaszek, Diecezja sandomierska w powojennej rzeczywistości politycznej w latach
1945–1967, t. 1: Problematyka personalno-organizacyjna, t. 2: Duszpasterstwo i laicyzacja życia
społecznego (Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2006);
D. Zamiatała, Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945–1989,
t. 1: Problematyka organizacyjno-personalna (Łomianki: Wydawnictwo LTW, 2011); A. Mirek,
Trudne lata Wielkie dni, Zakony żeńskie w PRL (Ząbki: KUL, Wydawnictwo Apostolicum,
2015); I. Mazanowska, „Będą was prześladować z mego powodu”. Polityka władz państwowych
wobec zakonów i zgromadzeń zakonnych diecezji chełmińskiej w latach 1956–1970 (Bydgoszcz–
–Gdańsk: IPN, 2013).
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potrzebowały jego autorytetu przed wyborami do Sejmu PRL zaplanowanymi
na 20 stycznia 1957 r. Potwierdzały to naprędce wydane akty prawne regulujące
wspomniane kwestie, zwłaszcza nowy „Dekret o organizowaniu i obsadzaniu
stanowisk kościelnych” z ostatniego dnia 1956 r., unieważniający normatyw,
który był przyczyną sprzeciwu biskupów („non possumus”) i w konsekwencji
uwięzienia prymasa9.
W ten sposób przygotowano grunt do osiągnięcia celu, zwerbalizowanego
tydzień przed wyborami w czasie rozmowy premiera Józefa Cyrankiewicza
z prymasem, o którą zabiegał prezes rady ministrów. Po spotkaniu kardynał
zanotował: ,,Premier przyjął mnie bardzo grzecznie; był wyraźnie zakłopotany,
od czego zacząć. Próbował tłumaczyć nieco przeszłość. Zaczął obszernie malować sytuację Polski, która jest zagrożona. W partii panuje walka. Podnosi głowę
»stalinizm« […]. Ogólny tenor przemówienia: »trzeba pomóc Gomułce«”. Na
koniec Cyrankiewicz wprost skierował prośbę pod adresem biskupów o apel
do wiernych o udział w wyborach10. Prymas dostrzegał ,,krętactwo” ze strony
władz, miał świadomość, że ,,wszystko w partii jest grą i nieszczerością”11.
Niemniej Episkopat wydał komunikat w sprawie wyborów, w którym biskupi
przypomnieli wiernym: ,,Katolicy – obywatele mają w tym dniu spełnić swój
obowiązek sumienia wzięcia udziału w głosowaniu”12.
Popaździernikowy stosunek i ustępstwa na rzecz Kościoła budziły wątpliwości i niezrozumienie wśród części aparatu partyjno-państwowego. Miesiąc
po sejmowych wyborach w Urzędzie do spraw Wyznań w Warszawie odbyła
się narada kierowników wojewódzkich odpowiedników tego urzędu, na której
minister Jerzy Sztachelski przedstawił ocenę ,,dotychczas prowadzonej polityki
wyznaniowej oraz ostatnie zmiany w tym kierunku”. Minister przyznał, że
popełniono wiele błędów i dokonano niewłaściwych posunięć, nie zanegował
jednak celu działań (,,osiągnięcie laickiego społeczeństwa”), lecz administracyjne
rugowanie religii i sposoby represji duchownych. Wśród zasadniczych błędów
wymienił brak współpracy ze społeczeństwem (np. odgórne, bez wiedzy rodziców i nauczycieli, tworzenie szkół bez nauki religii). Stwierdził: ,,Słusznym było
to, że podjęliśmy walkę z reakcyjnym odłamem kleru z tym jednak, że nasze
9

Komunikat komisji Wspólnej z 8 XII 1956 r. i dekret z 31 XII tr. zob. P. Raina, Kościół
w PRL…, t. 1, s. 575–578.
10
Zapis Prymasa S. Wyszyńskiego z jego rozmowy z Premierem J. Cyrankiewiczem,
14 stycznia 1957 r. [w:] P. Raina, Kościół w PRL…, t. 1, s. 581.
11
W uskutecznieniu spotkania pośredniczył Jerzy Zawieyski. Prymas wahał się, uzależniał
dialog z premierem od ogłoszenia drukiem zmiany dekretu z 1953 r. o obsadzaniu stanowisk
kościelnych. Władze różnie tłumaczyły zwłokę. Prymas odbierał to jako ,,nieszczerość i krętactwo”. Mimo to podjął decyzję: ,,Pojadę tam nie jako polityk, ale jako apostoł. Tak trzeba”.
Na spotkaniu Cyrankiewicz poinformował go o publikacji dekretu (Dz.U. 157, nr 1, poz. 6)
– zob. J. Zawieyski, Dzienniki…, t. 1, s. 338 (zapis pod datą: 12 I 1957 r.).
12
Komunikat Episkopatu w sprawie wyborów, 14 stycznia 1957 r. [w:] P. Raina, Kościół
w PRL…, t. 1, s. 583.
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metody nie były właściwe, albowiem ludność katolicka pomimo korzystania
ze swobód religijnych, widząc naszą niewłaściwą metodę postępowania, była
przekonana, że prowadzimy walkę religijną”. Taka forma ,,ograniczania kleru
nie dała żadnych rezultatów – ocenił minister – przeciwnie podniosła się fala
fanatyzmu religijnego, kościół [sic!] rozszerzał swój wpływ i wzmocnił swój
autorytet”13.
Sztachelski tłumaczył, że kryzys polityczny zmusił władze do ustępstw na
rzecz Kościoła – ,,chodziło o zagadnienie więzi partii z masami” – podkreślił.
„Należało natychmiast usunąć elementy wojny religijnej w zakresie swobód
obywatelskich – [chodziło o] usunięcie wszelkich zadrażnień”, zwłaszcza tych,
które w istotny sposób wpływały na społeczne nastroje14. Dalej wyjaśniał:
,,Obecnie mamy pewne trudności i ponieśliśmy koszta [sic!] przez to, że wzrósł
autorytet kościoła [sic!], wprowadziliśmy naukę religii do szkół – kapelanów
więziennych i szpitalnych zatrudniliśmy. To wszystko jednak, cośmy dotychczas
zrobili na odcinku wyznaniowym, nie jest ustępstwem wobec kleru, lecz wobec
społeczeństwa. Cofnęliśmy się tak daleko, dokąd byliśmy zmuszeni cofnąć się.
To jest do pozycji wyjściowej, od której zaczęliśmy prowadzić niewłaściwą
politykę”15. Minister wyraźnie dał do zrozumienia, że partia nie zmieniła zasadniczego stosunku do religii i Kościoła, nie zrezygnowała z raz wyznaczonego
kierunku polityki wyznaniowej, lecz cofnęła się, by ,,obrać najwłaściwsze
metody i drogi”, które doprowadzą do celu, ,,laickiego społeczeństwa”, nie
konfliktując się z nim16.
W podsumowaniu wystąpienia szef UdsW, odpowiedzialny w ekipie
Gomułki za sprawy wyznaniowe, wspomniał o najistotniejszych obszarach
programu działania. Na pierwszym miejscu wymienił ,,propagandę”, a zaraz
po niej ,,naukę i program nauki” oraz socjalistyczną etykę i moralność. Zaznaczył, że w tych i pozostałych aspektach ,,praca winna być długofalowa i systematyczna”. Pośrednio wskazał metodę, która miała przynieść trwały sukces,
a mianowicie nie administracyjne i represyjne usuwanie sacrum, lecz przebudowę (laicyzację) świadomości społecznej, eliminowanie religii z przestrzeni
publicznej i życia społecznego przy akceptacji (rzeczywistej lub inspirowanej)
obywateli, a nawet przy ich udziale (mniej lub bardziej świadomym), a przede
wszystkim przy zachowaniu pozorów, że władza nie walczy z religią. Podkreślił:
,,Podstawowym warunkiem osiągnięcia naszego celu może być osiągnięcie li
tylko przy zachowaniu zasady pełnej tolerancji w stosunku do obywateli”.
13

AIPN Ka, WUSW Katowice, 056/11, Informacja z krajowej narady kierowników wydziałów
do spraw wyznań prezydiów wojewódzkich rad narodowych w Urzędzie do Spraw Wyznań
w Warszawie, 28 II 1957 r., k. 426–427.
14
Tamże.
15
Tamże, k. 428.
16
Tamże, k. 426.
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Minister nie pozostawił wątpliwości – zasada tolerancji dla religijności nie
dotyczyła członków partii17.
Druga część lutowego spotkania, poświęcona omówieniu spraw bieżących,
stanowiła praktyczne dopełnienie wywodów Sztachelskiego. Wicedyrektor
UdsW Jan Lech rekomendował liberalną politykę w zakresie mianowania
proboszczów, wydawania zezwoleń na wznoszenie obiektów sakralnych, erygowanie parafii, prowadzenie przez podmioty kościelne prywatnych przedszkoli
oraz niektórych szkół zawodowych. Informował, że Kościół nie musiał zgłaszać
władzom administracyjnym rekolekcji, tylko pielgrzymki i procesje wychodzące poza obręb kościelny, przy czym urzędnicy nie powinni w tym zakresie
,,robić żadnych przeszkód i ograniczeń”. Na koniec oświadczył, że kierownicy
wojewódzkich wydziałów do spraw wyznań, którzy nie zgadzali się ,,z obecną
polityką wyznaniową, winni sami zrezygnować z zajmowanych stanowisk”18.
Po wyborach sejmowych władze nadal utrzymywały politykę ustępstw, bo
– jak się wydaje – chciały wykorzystać względną odwilż w relacjach z Kościołem do trwałego uregulowania spraw administracji kościelnej na Ziemiach
Zachodnich. Oczekiwano jednoznacznej deklaracji Stolicy Apostolskiej co do
granicy Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej19. Od tego Władysław Gomułka
uzależnił ewentualne zawarcie konkordatu. Takie stanowisko I sekretarz KC
przedstawił prymasowi podczas ich pierwszej rozmowy, która odbyła się
w obecności premiera Cyrankiewicza 1 maja 1957 r., pięć dni przed wyjazdem
kard. Wyszyńskiego do Rzymu. Dialog przebiegał w dobrej atmosferze, aczkolwiek – jak zauważył Antoni Dudek:
Już w czasie tego pierwszego spotkania zaobserwować można było
posługiwanie się przez obu rozmówców dwoma, nieprzystającymi
do siebie, sposobami rozumowania. […] Dyskusja, w której
I sekretarz mówił przede wszystkim o obowiązkach Kościoła wobec
Polski Ludowej, zaś prymas o prawach należnych Kościołowi, miała
stać się formułą wszystkich następnych spotkań Wyszyńskiego
z Gomułką20.

Majowo-czerwcowa podróż prymasa nie przyniosła rezultatów po myśli
władz. Stolica Apostolska zachowała daleko idącą wstrzemięźliwość w kwestii
uregulowania stosunków z rządem komunistycznym. Niezadowolenie ekipy
Gomułki narastało, odwrót od popaździernikowej polityki ustępstw był już
17

Tamże, k. 428.
Tamże, k. 429–430.
19
Być może oczekiwano także likwidacji ambasady rządu na wychodźstwie, co oznaczałoby
gotowość do podjęcia rozmów konkordatowych (zob. J. Żaryn, Dzieje Kościoła…, s. 180).
20
A. Dudek, Państwo i Kościół…, s. 56. Zob. P. Raina, Stefan Kardynał Wyszyński Prymas
Polski, t. 2 (Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1986): s. 186–188.
18
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tylko kwestią czasu. Trzy dni przed wyjazdem do Rzymu, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, kard. Wyszyński inaugurował na Jasnej
Górze Wielką Nowennę przed Milenium Chrztu Polski. Dodatkowym elementem duchowego przygotowania narodu do jubileuszu miała też być peregrynacja
kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, którą prymas zabrał ze sobą do
Rzymu. Władze wykorzystały te duszpasterskie inicjatywy jako argumenty za
zmianą stosunku do Kościoła, winiąc za to prymasa. Twierdzono:
Kard. Wyszyński po powrocie z Rzymu w czerwcu 1957 roku
swym postępowaniem ponownie zaostrzył stosunki Państwo–
–Kościół. […] Z inicjatywy kard. Wyszyńskiego w czerwcu 1957
roku21 została zorganizowana impreza zwana peregrynacją obrazu
MB Częstochowskiej (poświęcony obraz przez Piusa XII kard.
Wyszyński przywiózł z Rzymu). […] Kard. Wyszyński w stosunku
z władzami zajmuje sztywne stanowisko, stoi na stanowisku
angażowania wiernych do walki w obronie kościoła [sic!], rozniecając
w tym celu fanatyzm religijny22.

Winni prymas i biskupi

Rządzący stwarzali pozory ,,umacniania” popaździernikowej ,,normalizacji
stosunków państwo–Kościół”, w rzeczywistości rozmowy w Komisji Wspólnej
nie przynosiły rozwiązań spraw przedkładanych przez stronę kościelną. Jesienią 1957 r. napięcia były już bardzo wyraźne. Sekretarz Episkopatu Polski,
bp Zygmunt Choromański, podsumowując mijający rok, mówił o regresie
w relacjach z władzą23. Kolejny rok przyniósł definitywny (mniej, a potem
bardziej) oficjalny odwrót ekipy Gomułki od polityki ustępstw i dialogu
z Kościołem, a tym samym wstąpienie na drogę otwartej walki i konfrontacji.

21

W dokumencie błędna data. Prymas kard. Wyszyński przywiózł z Rzymu do Warszawy
poświęconą przez papieża kopię obrazu jasnogórskiego19 VIII 1957 r. Peregrynacja wizerunku
Matki Boskiej Częstochowskiej została uroczyście rozpoczęta 26 sierpnia tr. na Jasnej Górze;
trzy dni później kopia obrazu wyruszyła na szlak nawiedzenia.
22
AIPN, 0713/210, t. 9, Teczka I ewidencji operacyjnej „B[iskupa]”. Wyszyński Stefan,
Kwestionariusz personalny biskupa, punkt dotyczący postawy i działalności społeczno-politycznej, 28 XII 1963 r., k. 27 (zob. np.: dokument W jakich warunkach III Zjazd sformułował
zasady polityki Państwa Ludowego w stosunku do Kościoła, [1959/1960] [w:] D. Śmierzchalski-Wachocz, Partia komunistyczna wobec Kościoła i przejawów wiary katolickiej w swoich
szeregach. Na przykładzie Środkowego Nadodrza w latach 1945–1989 (Ząbki: postolicum
[2007]): s. 476–477).
23
Sekretarz Episkopatu powiedział ma wigilijnym opłatku księży archidiecezji warszawskiej:
,,odczuwamy niestety, że w tym roku po popaździernikowym stan naszego posiadania, naszych
wolności do pewnego stopnia się kurczy” (zob. J. Żaryn, Dzieje Kościoła…, s. 181).

262 | Priorytety polityki wyznaniowej władz w okresie Gomułki

9 stycznia 1958 r. doszło do znamiennej rozmowy prymasa z premierem
Cyrankiewiczem i I sekretarzem partii Gomułką na temat całokształtu stosunków między państwem i Kościołem. Dyskusja trwała jedenaście godzin
bez przerwy (od 17.00 do 3.45 dnia następnego). ,,Była tak ożywiona, pełna
emocji, protestów, sprostowań, wykładów, że nie zauważyłem nawet, że upłynęło
nieomal pół doby” – zapisał kard. Wyszyński24. Prymas przez dwie i pół godziny
referował zmiany na gorsze dla Kościoła i religii, jakie zaszły po październiku
1957 r. w związku z polityką władz25. Zjawiska wrogie przedstawił tematycznie,
konkludując niejako wspólny mianownik: ,,Zasadniczy temat to organizowanie
ateizmu w Polsce z pomocą aparatu państwowego”. Gomułka odpowiedział na
każdy punkt wywodu prymasa, zarzucając mu, że ,,jest źle poinformowany”
lub, że ,,są to twierdzenia gołosłowne”. Przywódca partii zaatakował kazania
prymasa, wtórował mu Cyrankiewicz. Kardynał stwierdził: ,,Tych ataków jest
już trochę za wiele. Będę się przeciwko tej metodzie bronił”26.
Styczniowa rozmowa skutkowała „burzliwą” pisemną polemiką i wymianą
stanowisk, z jednej strony premiera w imieniu rządu, z drugiej prymasa
w imieniu Episkopatu. Ton korespondencji między Cyrankiewiczem a kard.
Wyszyńskim wskazywał na koniec polityki odwilży i powrót rządzących do
przedpaździernikowego stylu negocjacji. Fakty przedkładane przez stronę
kościelną, udokumentowane na piśmie, były reinterpretowane przez najwyższych przedstawicieli władzy jako zarzuty gołosłowne i bezpodstawne, a nawet
fałszywe oskarżenia antypaństwowe. W myśl twierdzenia – najlepszą obroną
jest atak – skarżąca strona kościelna została postawiona w roli oskarżonego.
11 marca 1958 r. premier skierował na ręce prymasa pismo, w którym ustosunkował się do zgłoszonych w czasie styczniowej rozmowy utrudnień ze strony
administracji państwowej. Prymas stanowczo zareagował na list zawierający
pomówienia. W odpowiedzi udzielonej 5 lipca tr. wskazał na dyskryminujące
działania państwa wobec katolików przy równoczesnym uprzywilejowaniu ateistów, wspieraniu organizacji laickich i prasy laickiej, wprzęgniętych w walkę
z religią i Kościołem (Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli, Towarzystwa
Szkoły Świeckiej). Pisał o wykorzystywaniu dekretu o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych do blokowania nominacji niepokornych kapłanów,
24

Zapis Prymasa S. Wyszyńskiego z jego rozmowy z J. Cyrankiewiczem i W. Gomułką,
9 stycznia 1958 r. [w:] P. Raina, Kościół w PRL…, t. 1, s. 613.
25
Prymas referował sprawy według dwunastu punktów: ,,1. Organizowana przy pomocy
administracji państwowej walka z religią. 2. Dyskryminacja katolików i duchowieństwa
w państwowych urzędach administracji ogólnej. 3. Dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych.
4. Nowe parafie. 5. Szkoła świecka a nauczanie religii. 6. Stowarzyszenie dla młodzieży (ZHP).
7. Prasa i wydawnictwa katolickie. 8. Cenzura. 9. Polskie Radio. 10. Sprawa dobroczynności katolickiej w Polsce. 11. Precjoza kościelne. 12. Sprawa stypendystów polskich” – zob.
J. Zawieyski, Dzienniki…, t. 1, s. 483–484 (zapis pod datą: 18 I 1958 r.).
26
Zapis Prymasa S. Wyszyńskiego z jego rozmowy z J. Cyrankiewiczem i W. Gomułką,
9 stycznia 1958 r. [w:] P. Raina, Kościół w PRL…, t. 1, s. 613.
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dyskryminacji zakonników w duszpasterstwie parafialnym, niewyrażaniu zgody
na erygowanie nowych parafii oraz budowę obiektów sakralnych i budynków
kościelnych. Poruszył sprawę ograniczania nauczania religii w szkołach, naciski
na rodziców i podstępne działania, by dzieci nie uczyły się w szkołach religii.
Upomniał się o zwrot kościelnej organizacji charytatywnej Caritas i zaprotestował przeciw imputowaniu Episkopatowi intencji politycznych (,,montowanie
jakiegoś frontu i godzenia w Rząd”) w związku z darami z zagranicy. Wskazał na
ograniczanie prasy i wydawnictw katolickich, podważanie prawa do powielania
materiałów duszpasterskich. Odrzucił zarzut, jakoby pod pozorem religijnym
(duszpasterstwa stanowego) strona kościelna instruowała pracowników aparatu
państwowego w kwestiach dotyczących ich pracy. Wspomniał o hamowaniu przez
urzędy państwowe zadośćuczynienia krzywd z okresu stalinizmu (zwrotu bezprawnie zabranych nieruchomości, domów zakonnych wysiedlonym siostrom).
Wskazał na nierespektowanie porozumienia z grudnia 1956 r. w kwestii posługi
duszpasterskiej w więzieniach, szpitalach, katolickich instytucjach wychowawczo-naukowych. Stanowczo zaprotestował też przeciw pomawianiu o polityczne
zamiary, gdy Episkopat wyjaśniał wiernym zasady światopoglądu katolickiego27.
Premier uznał ton listu kard. Wyszyńskiego za ,,napastliwy” i ,,jątrzący”.
Prymas obnażył zakłamanie władz, załączając obszerną dokumentację na poparcie przedłożonych w piśmie zarzutów, mimo to Cyrankiewicz orzekł: ,,Treść jego
[listu], wychodząc z błędnej i tendencyjnej oceny sytuacji politycznej w kraju,
zawiera nieprawdziwe twierdzenia o prześladowaniu wierzących i kościoła
[sic!] w naszym państwie”. W duchu taktyki przerzucania odpowiedzialności
za pogorszenie stosunków państwo–Kościół na prymasa kontynuował: ,,Taka
postawa wymierzona jest przeciwko najważniejszym interesom wewnętrznym
i zewnętrznym naszego Państwa. Rząd nie ingerował, ani też nie zamierza ingerować w wewnętrzne sprawy Kościoła lub ograniczać swobód religijnych wierzących. Jednak Rząd w żadnym razie nie może się godzić z usiłowaniami, aby
kościół [sic!] stał się państwem w państwie, aby usiłował stanąć ponad prawem,
ponad Konstytucją PRL, obowiązującą wszystkich Obywateli”. Cyrankiewicz
zakończył korespondencję bezprecedensowym zdaniem: ,,Pisma Ks[iędza]
Prymasa nie przyjmuję do wiadomości i zwracam je”28.
Prymas w pewnej mierze był zaskoczony reakcją premiera. W odpowiedzi napisał: ,,Nie spodziewałem się, że w praktyce naszej administracji państwowej może
być i takie wyjście, jakie wynika z decyzji z dnia 8 VII 1958 r.” I dodał: ,,Jest ono
łatwe, gdyż zwalnia od wysiłku szczegółowego rozpatrywania nagromadzonych
27

Zob. AAN, KC PZPR. Sekretariat, 237/V-326, Korespondencja do Sekretariatu
KC PZPR 1954–1958, Fotokopia pisma prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego do premiera
Józefa Cyrankiewicza wraz z załącznikami nr 1–12 (odpowiedź na pismo prezesa rady ministrów z 11 III 1958 r.), 5 VII 1958 r., k. 65–157.
28
Tamże, Odpis pisma prezesa rady ministrów [Józefa Cyrankiewicza] do prymasa
kard. Stefana Wyszyńskiego, 8 VII 1958 r., k. 64.
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trudności i ograniczeń Kościoła, a zwłaszcza wnikliwej oceny postępowania
wobec Kościoła Głównego Urzędu Spraw Wyznań i zależnych odeń Wydziałów
Wyznaniowych”. Kardynał Wyszyński odrzucił zarzut o działanie na szkodę państwa. Wyjaśniał: ,,Idzie po prostu o dostarczenie materiału, który ułatwiłby panu
Premierowi i Rządowi PRL obiektywną ocenę sytuacji wierzących i Kościoła”.
Cytując fragment z listu Cyrankiewicza, dodał: ,,Działając w ten sposób, nie
przestaję wierzyć, że przyczyniam się »do uszanowania najżywotniejszych interesów wewnętrznych i zewnętrznych naszego Państwa«”. Prymas bardzo mocno
i jednoznacznie zaprotestował też przeciw pomawianiu Kościoła o działania polityczne, domagając się jednocześnie poszanowania jego praw. W ostatnim akapicie
kategorycznie stwierdził: ,,Zastrzegam się przeciwko przypisywaniu dążenia do
tego, »aby Kościół stał się państwem itd.«. Zbyt dobrze znamy granice istotnych
uprawnień Kościoła, rozróżniamy między uprawnieniami Kościoła i Państwa
i chcemy te granice szanować. Ale to nie znaczy, byśmy mieli nie stać na straży
własnych praw Kościoła i wierzących obywateli. Wydaje nam się, że czynimy
to właśnie w granicach obowiązującego prawa i Konstytucji PRL (art. 73)”29.
Premier oficjalnie nie przyjął do wiadomości treści pisma prymasa z 5 lipca
1958 r. i zwrócił je nadawcy. Jednak nieoficjalnie zatrzymał je, o czym świadczy
fotokopia, zachowana w aktach partyjnych. W czasie, gdy trwała wymiana
owej korespondencji, w Komitecie Centralnym toczyły się prace nad przygotowaniem listu do niższych szczebli partyjnych na temat przyczyn zaostrzenia
stosunków między władzą a Kościołem oraz programu priorytetowych działań
w tym zakresie. Specjalny zespół opracowywał dokument, którego narracja
miała przekonać cały aparat partyjno-państwowy, a za jego pośrednictwem
społeczeństwo, że koniec polityki odwilży to nie odwrót od Października ’56,
lecz reakcja na rzekome łamanie przez stronę kościelną, zwłaszcza prymasa,
porozumienia zawartego na fali przemian politycznych. Podstawowa teza
dokumentu brzmiała: winę ponosi Kościół; władza podjęła zdecydowane kroki,
by przeciwstawić się ,,ofensywie wojującego klerykalizmu”30.
24 lipca 1958 r. w Komitecie Centralnym odbyła się narada na temat
relacji państwo–Kościół z udziałem przedstawicieli różnych komórek administracji państwowej (m.in. szkolnictwa, pionu wyznaniowego, wymiaru sprawiedliwości, wojewódzkich rad narodowych i komitetów partyjnych, a także
reprezentantów prasy i pionów odpowiedzialnych za propagandę). Lista gości
zaproszonych (wezwanych) przez Biuro Polityczne KC nie była przypadkowa.
To spotkanie miało na celu uświadomienie i zapoznanie poszczególnych ogniw
administracji państwowej z ogólną taktyką i szczegółową polityką wyznaniową
29

Tamże, Odpis pisma prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego do premiera Józefa Cyrankiewicza
(odpowiedź na pismo prezesa rady ministrów z 8 VII 1958 r.), [17 VII 1958 r.], k. 62–63.
Dokument został opublikowany zob. P. Raina, Kościół w PRL…, t. 1, s. 633–634.
30
Zob. List Komitetu Centralnego PZPR do egzekutyw partyjnych w sprawie polityki wobec
Kościoła, lipiec 1958 [w:] P. Raina, Kościół w PRL…, t. 1, s. 635 i n.
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w obszarze ich kompetencji, a także rozwianie potencjalnych obaw o powrót
do represji stalinowskich. Minister Sztachelski przedstawił partyjną interpretację stosunków wyznaniowych. Omówił ,,coraz szerszą polityczną ofensywę
skierowaną przeciwko władzy ludowej” i rzekome nadużywanie wolności religijnej przez Kościół. Powtórzył zarzut, jakoby Kościół miał ,,tendencje zajęcia
stanowiska państwa w państwie”. Wyliczone przez Sztachelskiego rzekome
winy Kościoła dotyczyły tych sfer, w których władze już podjęły działania
ograniczające popaździernikowe ustępstwa i swobody, a zatem jego wywody
służyły de facto usprawiedliwieniu rugowania religii z życia społecznego31.
W podsumowaniu narady Gomułka jeszcze raz wyjaśniał i przekonywał
wątpiących w słuszność zaprezentowanego stanowiska, wskazując na ich rolę
w realizacji programu partii:
Chodzi o to, abyśmy sobie dobrze zdali sprawę, czego my chcemy, do
czego zmierzamy. Tutaj tow. Sztachelski już podkreślał ten moment,
podkreślał ten fakt, że nasze posunięcia obecne nie są żadną zmianą
linii politycznej partii. Nie chcemy, nie zamierzamy i nie wejdziemy
na drogę jakichś bezmyślnych pociągnięć administracyjnych, które
mogą przynosić zamiast pożytku tylko szkodę. Niezależnie od tego,
co tam ktoś będzie mówił, a będą mówić wszystko nasi wrogowie
i przeciwnicy, będą krzyczeć, że te nasze nowe kroki oznaczają
odejście z linii politycznej proklamowanej przez VIII Plenum Partii,
niezależnie od tego, co oni sobie tam będą mówić i jaką propagandę
będą prowadzić, my podkreślamy, że do starych metod powracać nie
chcemy i nie wrócimy. My chcemy tylko jednego: chcemy, ażeby
porozumienia ustalone między państwem a kościołem [sic!] były
przestrzegane. To porozumienie, czy te porozumienia przestrzegane
nie są. Chodzi o to, ażeby i aparat państwowy, i aparat partyjny
zrozumiał istotę samej tej obecnej ofensywy, jaką rozwinął kler pod
przewodem Episkopatu przeciwko władzy ludowej. Jeśli, towarzysze
dobrze te rzeczy będą rozumieć, łatwiej im przyjdzie we właściwy
sposób reagować dla zlikwidowania tej ofensywy32.
31

Jerzy Sztachelski mówił o rzekomym szykanowaniu przez kler młodzieży nieuczestniczącej
w lekcjach religii, wściekłej nagonce na szkoły świeckie (bez lekcji religii), naciskach na niewierzących, nieprzestrzeganiu przepisów prawnych (nielegalnym erygowaniu parafii, wznoszeniu
obiektów sakralnych, rozpowszechnianiu wydawnictw, tworzeniu przykościelnych organizacji
katolickich, jak kółka ministranckie, kółka bieli). Zarzucił Kościołowi cele polityczne w związku
z inicjatywami kulturalno-oświatowymi przy parafiach, duszpasterstwem stanowym, akcjami
charytatywnymi, działalnością w zakresie etyki i moralności, a przede wszystkim w kwestii
przygotowań milenijnych, zwłaszcza programu Wielkiej Nowenny i peregrynacji kopii obrazu
jasnogórskiego (AAN, KC PZPR. Sekretariat, 237/V-261, Narada w KC PZPR w dniu
24 VII 1958 r. na temat stosunków między państwem i Kościołem, k. 2–10).
32
Tamże, k. 108–109.
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Ekipa Gomułki szukała zrozumienia i poparcia dla swoich działań także
w środowisku politycznie zaangażowanych katolików świeckich. Wieczorem
22 lipca 1958 r. na przyjęciu w Urzędzie Rady Ministrów doszło do przypadkowego spotkania, które przerodziło się w dwuipółgodzinny dialog Gomułki
i Cyrankiewicza z Zawieyskim. Przywódca partii rozpoczął rozmowę od omówienia stosunków z Kościołem. Przekonywał adwersarza, że wzajemne relacje
,,psują się nie z winy rządu ani partii”, lecz prymasa, który chciał rzekomo
,,rozpętać wojnę religijną, powodowany wrogim stosunkiem do państwa ludowego”, o tym świadczyć miały m.in. kazania na temat dyskryminacyjnej polityki
władz. Gomułka kontynuował tok narracji: ,,Prześladowania [religijnego] nie
ma. Rząd nie zezwala jedynie na obniżenie autorytetu władzy ludowej, na
samowolę, na istnienie drugiej władzy. Episkopat prowadzi politykę wrogą
Polsce, dąży do wywołania rozruchów i zamieszek. Jest w tym interes wrogich
mocarstw i wrogich, ukrytych sił wewnętrznych”33. Dalej pomówił prymasa
o ,,działalność polityczną i o nienawistną politykę wobec władzy ludowej”
w związku z akcją charytatywną (chodziło o dary przesyłane z zagranicy na
ręce Kościoła, a nie instytucji państwowych), a także o nietolerancję wobec
niewierzących w związku z akcjami milenijnymi. Z kolei premier Cyrankiewicz
stwierdził, że kard. Wyszyński ,,urządza grandę”, po czym zapowiedział – ,,i na
grandę odpowiemy grandą”. Gomułka zasugerował Zawieyskiemu, że Koło
Poselskie „Znak” powinno ,,zająć stanowisko, jeśli chodzi o zgubną politykę
Kościoła”34. Poseł zapisał: ,,Gomułka mówił spokojnie i tak jakoś, jakby mnie
przekonywał, jakby wyjaśniał, widząc, że staram się go zrozumieć i wiedząc
zapewne o mojej dobrej woli dla niego”35.
Zarzuty o podobnej treści jak powyżej powtórzył premier rządu w 1966 r.,
w odpowiedzi na pismo Episkopatu, w którym biskupi zakwestionowali odmowę
wydania paszportu prymasowi w związku z orędziem – listem do biskupów
niemieckich. Cyrankiewicz konsekwentnie oskarżał hierarchię kościelną o polityczne, antypaństwowe działania, walkę z rządem, władzą ludową i ustrojem
społecznym, łamanie konstytucji. ,,Rząd PRL, władze państwowe, muszą na
33

J. Zawieyski, Dzienniki…, t. 1, s. 546 (zapis pod datą: 22 VII 1958 r.).
Tamże, s. 548.
35
Tamże, s. 550. Trudno ocenić, czy lub na ile argumenty Gomułki miały wpływ na zastrzeżenia Zawieyskiego do twardej postawy prymasa i polityczną ocenę stanowiska hierarchy m.in.
w sporze z władzami o dystrybucję darów zagranicznych. (Władze chciały pozbawić Kościół
kontroli nad rozdziałem pomocy z zagranicy przesyłanej do niego. Szerzej na ten temat zob.
A. Dudek, Państwo i Kościół…, s. 61–63). Po rozmowie z kolegami z Koła Poselskiego „Znak”
Zawieyski zanotował: ,,[Stanisław] Stomma i [Zbigniew] Makarczyk uczynili mi uwagę, że
zbyt ostro oceniam postawę ks. Prymasa – i że muszę być we wszystkim wierny ks. Prymasowi.
Tak, ale na tym polega moja tragedia. Wiem, że muszę być wierny, ale wiem też, że nie mogę
zgodzić się na różne posunięcia ks. Prymasa, sprzeczne z moimi poglądami i z ogólną oceną
sytuacji. Chcę, by Kościół był święty i by nie prowadził polityki. To wszystko” – J. Zawieyski,
Dzienniki…, t. 1, s. 552–553 (zapis pod datą: 28 VII 1958 r.).
34
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to reagować zgodnie z obowiązkiem, jaki na nich ciąży. Kościół nie jest i nie
będzie państwem w państwie” – stwierdził, powielając argumenty z 1958 r.36
Jednocześnie uznał za ,,bezpodstawne i kategorycznie odrzucił” zarzuty sformułowane pod adresem władz państwowych, że ,,naruszały prawa obywatelskie
zagwarantowane Konstytucją PRL oraz stosowały zniekształcającą interpretację
faktów i dokumentów”37. Premier obarczył winą stronę kościelną, zgodnie
z taktyką wytyczoną pod koniec poprzedniej dekady.
Opisana w powyższych akapitach narracja była utrzymywana przez cały okres
rządów Gomułki zarówno w wewnętrznych ocenach polityki wyznaniowej, jak
i zewnętrznej agitacji. Władze głosiły przy różnych okazjach, także wobec przedstawicieli Watykanu, że ,,nielojalność obecnego przewodniczącego episkopatu
polskiego [kardynała Wyszyńskiego] jest główną przeszkodą w normalizacji
stosunków między państwem a kościołem [sic!]”38. Ta propagandowa teza, po
wielokroć powtarzana, nabrała w kręgach partyjno-państwowych wręcz mocy
twierdzenia bezdyskusyjnie obowiązującego. Jak mantrę powtarzano: ,,Od
połowy 1957 r. wystąpienia publiczne kardynała znowu tchną nienawiścią do
socjalizmu, krzewią ducha fanatyzmu i nietolerancji wobec niewierzących, judzą
przeciw polityce państwa”39. Władze atakowały Kościół i jego hierarchów przy
użyciu różnego rodzaju środków represyjnych, a obrona biskupów, ograniczona
w zasadzie do słownego protestu (ambony, listów pasterskich), służyła drugiej
stronie jako pretekst do kolejnych uderzeń40.

36

W służbie Boga i Polski. Komunistyczna bezpieka wobec kardynała Stefana Wyszyńskiego,
(red.) J. Marecki, F. Musiał, (wybór, wstęp i oprac.) J. Marecki, P. Nitecki, R. Szczypta-Szczęch
(Kraków: IPN, Wydawnictwo WAM, 2014): s. 398.
37
Tamże, s. 396.
38
AIPN, 0713/210, t. 11, Teczka III ewidencji operacyjnej „B[iskupa]”. Wyszyński Stefan,
Wnioski w sprawie paszportu kardynała Wyszyńskiego, oprac. Wydział Administracyjny
KC PZPR, 12 X 1968 r., k. 112.
39
AIPN, 0713/210, t. 9, Teczka I ewidencji operacyjnej „B[iskupa]”. Wyszyński Stefan,
Charakterystyka polityczna kardynała Stefana Wyszyńskiego, 1968 r., k. 181.
40
Wspomnianą metodę permanentnego ataku obrazuje ten oto fragment dokumentu, przytoczony dla przykładu: ,,Walka z komunizmem i polityką rządu stała się znowu głównym
tematem obrad episkopatu, instrukcji i zaleceń w sprawie «pracy duszpasterskiej». Zaś kazania
kardynała Wyszyńskiego i jego listy pasterskie mają znamiona nieuzasadnionych pretensji
i żądań pod adresem władz państwowych, ciągłego biadania nad rzekomym prześladowaniem
religii i Kościoła oraz najbardziej niewybrednych, trącących duchem zamierzchłych czasów,
ataków na ateizm i laicyzację” (tamże). Szerzej na ten temat zob. Ł. Marek, „»Oni atakują,
my się bronimy«. Stosunki państwo–Kościół w latach 1956–1970” [w:] Stosunki państwo–
–Kościół w Polsce 1944–2010. Studia i materiały, (red.) R. Łatka (Kraków: IPN, Księgarnia
Akademicka, 2013): s. 41–61.
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Kontrofensywny program działania
Przemówienia Sztachelskiego i Gomułki na naradzie w dniu 24 lipca 1958 r.
korelowały z treścią listu skierowanego przez Komitet Centralny PZPR do
jednostek partyjnych niższego szczebla41. W wypowiedziach dygnitarzy i przedmiotowym dokumencie zostały nakreślone postulaty i wytyczone zadania, a tym
samym priorytety polityki wyznaniowej ekipy Gomułki. Zgodnie z przyjętą
taktyką – działania zsynchronizowanego, jednolitego i oddolnie zaakceptowanego – ze stanowiskiem najwyższych władz partyjnych i rządowych zostali
zapoznani wszyscy członkowie partii (w mieście i na wsi) oraz pracownicy
urzędów i instytucji, które miały wpływ na lokalną politykę państwa wobec
Kościoła. Na uzasadnienie zmian w popaździernikowych relacjach przywoływano argumenty z lipcowego listu i przekonywano, że ,,[kardynał] Wyszyński, hierarchia kościelna, reakcyjni księża usiłują wyprowadzić masy do walki
politycznej przeciwko władzy ludowej”, że kler ,,nie przestał nigdy atakować
szkół, nigdy nie przestał wykorzystywać ambony do walki z władzą ludową”42.
Gomułka streścił jednym zdaniem program działania, przedstawiony w liście
KC: ,,Umieścić Kościół na jego właściwym miejscu”. Dalej I sekretarz KC
sprecyzował: ,,A jego właściwe miejsce to jest ta dziedzina wierzeń religii, to
są przede wszystkim jego mury kościelne, a odciąć go od życia politycznego
i od życia społecznego”43. Na czele zadań priorytetowych partia umieściła
laickie szkolnictwo, zarówno w kwestii praktyk i emblematów religijnych, jak
i kierunku nauczania i wychowania młodego pokolenia. Zaraz po nim przeciwdziałanie ,,akcjom klerykalnym”. Chodziło przede wszystkim o rugowanie
publicznego kultu (pielgrzymek do sanktuariów, procesji ulicznych, praktyk
religijnych z miejsc publicznych) oraz hamowanie rozwoju Kościoła zwłaszcza
budownictwa sakralnego, erygowania nowych parafii i obsadzania stanowisk
kościelnych. Do osobnej kategorii priorytetowych spraw zaliczono przeciwdziałanie ,,agitacji politycznej”, krytyce ze strony ludzi Kościoła, tworzeniu
kościelnych organizacji społecznych, drukowaniu i kolportowaniu wydawnictw.
W programowym dokumencie zapowiedziano silną rozbudowę propagandy,
podstawowego obok normatywów prawnych narzędzia polityki wyznaniowej
41

Zob. AAN, KC PZPR. Sekretariat, 237/V-261, Narada w KC w dniu 24 VII 1958 r. na
temat stosunków między państwem i Kościołem, k. 2–25, 107–130. Por. List Komitetu Centralnego PZPR do egzekutyw partyjnych w sprawie polityki wobec Kościoła, lipiec 1958 r.
[w:] P. Raina, Kościół w PRL…, t. 1, s. 635–647.
42
AIPN, KG MO – Oddział Prewencji Ogólnej Wydział Operacyjny, 1550/1845 (dawna
sygn. 35/1884), Materiały dotyczące odpraw komendantów wojewódzkich MO, Przemówienie
ministra spraw wewnętrznych Władysława Wichy wygłoszone na odprawie w dniu 29 VIII
1958 r., k. 65, 69.
43
AAN, KC PZPR. Sekretariat, 237/V-261, Narada w KC w dniu 24 VII 1958 r. na temat
stosunków między państwem i Kościołem, k. 118.
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okresu Gomułki44. Wspomniano również o poszukiwanie sojuszników wśród
ugrupowań świeckich katolickich, a także o współdziałaniu z antyklerykalnymi
i laickimi ruchami społecznymi45.
Nakreślone w lipcu 1958 r. zadania partii miały na celu z jednej strony
ograniczyć wpływy Kościoła i paraliżować jego działania w poszczególnych
obszarach aktywności, a z drugiej przyspieszyć proces laicyzacji życia społecznego i zmianę stosunku obywateli do praktyk religijnych oraz osób duchownych. Gomułka podkreślał: ,,Punkt ciężkości leży w tym, ażeby nie [do]puścić
kościół [sic!] do życia społecznego, do organizacji społecznych, a zepchnąć go do
jego murów klasztornych i kościelnych”46. Ważnym instrumentem osiągnięcia
tego celu miała być medialna nagonka. Gomułka uważał, że ,,w niektórych
sprawach krytyka prasowa, publicystyczna, powinna być miażdżąca, to nie
ulega wątpliwości”47. Jednocześnie uczulał, że w przekazie kierowanym do
społeczeństwa ,,należy powiedzieć, wytłumaczyć, wykazać nie religijną, ale tę
polityczną twarz Kościoła, […] w tych takich czy innych formach przejawiającą się”. Przywódca partii akcentował znaczenie propagandy. Wobec osób
odpowiedzialnych za realizację wytyczonego w lipcu 1958 r. programu polityki
wyznaniowej powiedział: ,,Bez tej ofensywy nie pójdzie ta akcja”48.
Ekipa Gomułki nie zrezygnowała z działań o charakterze administracyjnym,
aczkolwiek bardziej kamuflowała i odrzucała oskarżenia o ich represyjny cel,
powołując się na obronę ustroju. I sekretarz uzasadniał ich stosowanie:
niektórym ludziom pomieszały się pojęcia, uważają, że każde jakieś
administracyjne posunięcie oznacza powrót do starych metod
administracyjnych. Przecież to, towarzysze, pomieszanie pojęć,
bzdury. Państwo samo jako takie jest organem administracyjnym,
gdybyśmy nie potrzebowali posunięć administracyjnych, nie
potrzebowalibyśmy państwa, a my państwo mamy ludowe,
44

W dokumencie zapisano: ,,Wszystkim tym posunięciom ze strony partii i władz państwowych powinna towarzyszyć szeroka akcja wyjaśniająca w społeczeństwie sens naszej polityki
wobec kościoła [sic!] i religii. Należy w niej unikać napastliwego tonu, wszystkiego, co mogłoby
obrażać uczucia religijne wierzących lub wywoływać podejrzenia, że zamierzamy w czymkolwiek
ograniczać swobody religijne obywateli”. Chodziło o zdobycie akceptacji społeczeństwa dla
działań partii (List Komitetu Centralnego PZPR do egzekutyw partyjnych w sprawie polityki
wobec Kościoła, lipiec 1958 r. [w:] P. Raina, Kościół w PRL…, t. 1, s. 644).
45
Autorzy listu stwierdzili: ,,Najwybitniejsze umysły w Polsce od lat prowadziły walkę przeciwko klerykalnemu obskurantyzmowi. Tak więc partia nasza ma licznych światłych i cennych
sojuszników, którzy mogą okazać istotną pomoc w naszej walce o okiełznanie reakcyjnych
politycznych dążeń hierarchii kościelnej, jak i w krzewieniu laickości” (tamże, s. 646).
46
AAN, KC PZPR. Sekretariat, 237/V-261, Narada w KC w dniu 24 VII 1958 r. na temat
stosunków między państwem i Kościołem, k. 124.
47
Tamże, k. 120.
48
Tamże, k. 123.
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socjalistyczne. I to wszystko, co uderza w nasz ustrój, w socjalizm, we
władzę ludową, to wszystko, co nie jest zgodne z naszą konstytucją,
z naszym prawem, winno być stanowczo tępione i tu nikt nie może
mieć wahań. A wahania były49.

Przywódca partii i minister odpowiedzialny za sprawy wyznaniowe wzywali
administrację państwową do bezwzględnego egzekwowania przepisów dotyczących spraw religii i instytucji kościelnych, zapowiadając jednocześnie nowe
rozwiązania prawne ograniczające działalność Kościoła.
Na lipcowej naradzie Sztachelski mówił o przygotowywanych przez Ministerstwo Oświaty normatywach w sprawie odgórnego nakazu usunięcia emblematów religijnych z placówek oświatowych, a także pozbawienia osób zakonnych
prawa nauczania religii. Zaanonsował również opracowywane przez Ministerstwo Gospodarki Komunalnej przepisy dotyczące wprowadzenia opłaty
turystycznej w Częstochowie i ,,ewentualnie w innych miejscach pątniczych”50.
Gomułka nieco ogólniej i enigmatycznie wspomniał (,,aby towarzysze nie
byli czymś zaskakiwani”), że władze podjęły już szereg posunięć w stosunku
do Kościoła, ,,ażeby ukracać jego antypaństwową i inną działalność, różne
posunięcia się szykują” – dodał. Przywódca partii apelował też do zebranych
o krytyczne uwagi i sugestie, by w ten sposób ,,pomogli kierownictwu partii
i odpowiednim centralnym władzom państwowym wypracować dostatecznie
przemyślane zarządzenia”51.
Analiza prawa wyznaniowego PRL – dokonana przez ks. prof. Henryka
Misztala – dowodzi, że na przełomie lat 50. i 60. dyskryminująca działalność
legislacyjna państwa wobec Kościoła osiągnęła apogeum52. W tym okresie
władze partyjno-państwowe ukształtowały akty prawne, posunięcia administracyjne, fiskalne i propagandowe, które służyły realizacji gomułkowskiej taktyki
działań wobec religii i ,,kleru”. W ocenie aparatu wyznaniowego spełniły one
,,w zasadzie” zadanie ograniczenia działalności Kościoła, aczkolwiek niektóre
środki, jak cofnięcie wydanych uprzednio zezwoleń na budowę kościołów,
doprowadziły do lokalnych konfliktów z ludnością. Władze szły w takich
przypadkach na ustępstwa tylko dlatego, że nagłośnione wydarzenia zaprzeczały propagandowemu obrazowi swobody religijnej obywateli i kształtowały
niezgodny z polityką władz pogląd ludzi wierzących na stan stosunków między
państwem a Kościołem53.
49

Tamże, k. 114.
Tamże, k. 17–18.
51
Tamże, k. 130.
52
Zob. H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe (Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1996):
s. 169–338.
53
Memoriał Aleksandra Merkera z Urzędu do Spraw Wyznań dotyczący zasad i kierunków
polityki wyznaniowej w PRL ze stycznia 1971 r. [w:] A. Friszke, PRL wobec Kościoła. Akta
50
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Odrębna część programowego listu KC z lipca 1958 r. została poświęcona
stosunkowi PZPR oraz jej aktywu do religii i Kościoła. Zalecano – a wręcz
nakazywano – oczyścić szeregi partii z ,,aktywistów klerykalnych”, rozprawić się
z religianctwem, wymagać od towarzyszy ,,przestrzegania leninowskich zasad”
w tym względzie, nie tolerować religijności w kręgach kierowniczych, skutecznie
wychowywać wierzących członków w duchu światopoglądu marksistowskiego.
Minister Sztachelski uważał jedność ideologiczną wewnątrz partii za ,,bezwzględny warunek powodzenia całej naszej [partyjnej] ofensywy [antyklerykalnej], za sprawę wstępną najważniejszą”, o którą należało zadbać natychmiast
i nieustannie ją kontrolować54. Podobne wymogi władza partyjno-rządowa
stawiała urzędnikom aparatu państwowego. Nakazywano usuwać ,,klerykałów”
(urzędników przychylnych Kościołowi), a w sposób szczególny przejrzeć pod
tym względem szeregi pracowników sądownictwa, prokuratur, administracji
oświatowej, rad narodowych. Urzędnicy mieli stanowczo realizować wytyczne
partii w stosunku do Kościoła i religii. ,,Z całą surowością trzeba wymagać od
aparatu państwowego zlikwidowania wszelkich udogodnień dla kleru, które
z kolei są wykorzystywane przeciw nam” – podkreślił minister55.
4 lipca 1958 r., na tym samym posiedzeniu Sekretariatu KC PZPR, na
którym uchwalono opracowanie powyżej omówionego listu do jednostek
partyjnych niższego szczebla, zapadła decyzja o powołaniu specjalnego „ciała
partyjnego” w postaci Komisji Komitetu Centralnego PZPR do spraw Kleru (od
1971 r. Zespół do spraw Polityki Wyznaniowej). W jej skład wchodzili przedstawiciele KC, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wyżsi urzędnicy Urzędu do
spraw Wyznań, którzy na co dzień zajmowali się sprawami Kościoła, a także
ministerstw (np. oświaty, szkolnictwa wyższego, obrony narodowej, zdrowia),
które pośrednio miały wpływ na realizację poszczególnych obszarów polityki
wyznaniowej (np. laicyzację szkolnictwa czy służby zdrowia, pobór alumnów
do odbycia zasadniczej służby wojskowej). Podstawowym zadaniem tej Komisji
było opracowywanie kierunków działania partii i aparatu państwowego na
tzw. odcinku wyznaniowym oraz koordynacja i kontrola realizacji wytycznych
PZPR w zakresie polityki wobec Kościoła. Na jej posiedzeniach podejmowano
strategiczne decyzje, formułowano instrukcje czy wytyczne wdrażane potem
1970–1978 (Warszawa: Biblioteka „Więzi”, Instytut Stosunków Politycznych PAN, 2010):
s. 76.
54
AAN, KC PZPR. Sekretariat, 237/V-261, Narada w KC w dniu 24 VII 1958 r. na temat
stosunków między państwem i Kościołem, k. 12. W 1957 r. wykluczono z partii 1517 osób za
,,wykroczenia przeciw zasadom ideowym”, rok później z tego powodu odebrano legitymację
partyjną 3351 towarzyszom. W znacznej części tych przypadków chodziło o udział w praktykach
religijnych (K. Kosiński, „«Religianctwo». Napięcie między ideologią a religią w świadomości członków i działaczy PZPR” [w:] Polska 1944/45–1989. Studia i materiały, t. 12, (red.)
J. Eisler, T. Szarota (red. nacz.), K. Kosiński (Warszawa: Instytut Historii PAN, 2014): s. 143).
55
AAN, KC PZPR. Sekretariat, 237/V-261, Narada w KC w dniu 24 VII 1958 r. na temat
stosunków między państwem i Kościołem, k. 15.
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przez odpowiednie resorty, oceniano bieżącą sytuację. Komisji przewodniczył
Zenon Kliszko – członek Biura Politycznego KC, Sekretarz KC, i to on w ekipie
Gomułki odpowiadał w sposób szczególny za realizację partyjnej polityki na
„odcinku wyznaniowym”56.

Odciąć Kościół od życia społecznego, zepchnąć
do murów klasztornych i kościelnych
We wrześniu 1958 r. władze rozpoczęły stopniowe wyprowadzanie nauki
religii ze szkół, według sugestii Gomułki: ,,To nie da się tak tej sprawy przeprowadzić: jednym machnięciem rozwiązujemy w ogóle sprawę. […] Trzeba ją
w sposób umiejętny, ofensywny, ale spokojnie, głęboko przemyślany politycznie,
rozwiązać”57. Pierwszym krokiem w kierunku całkowitego wyrugowania był
nakaz umieszczania lekcji religii na końcu siatki godzin, po lekcjach obowiązkowych, i ograniczenie do jednej godziny tygodniowo. Nauczycielami tego
przedmiotu nie mogły być osoby zakonne. W ramach dbałości o świeckość
placówek oświatowych przeprowadzono akcję dekrucyfikacji (usunięcia krzyży
i innych emblematów religijnych). W kolejnym etapie tworzono klasy i szkoły
bez nauki religii, argumentując to wolą większości rodziców – w rzeczywistości nie respektowano ich deklaracji za nauką religii, wprowadzano w błąd,
uzyskiwano zgodę, dezinformując, w skrajnych przypadkach wymuszając.
Rugowano religię ze szkół według planów i uchwał instancji partyjnych, a nie
woli rodziców. Na dzień 1 maja 1961 r. nie była ona prowadzona w 82 proc.
szkół miejskich i 75 proc. szkół wiejskich w skali całego kraju. Z pozostałych
placówek została usunięta na mocy ustawy z 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu
oświaty i wychowania58. W myśl wytycznych XIII Plenum KC PZPR z lipca
1963 r. szkoła miała kształtować ,,naukowy pogląd na świat”, wychowywać
w duchu ,,moralności socjalistycznej” i przygotowywać młodzież do ,,aktywnego kontynuowania dzieła rewolucji”. Państwo uzurpowało sobie prawo do
nadzoru nad nauczaniem religii poza szkołą. Władze domagały się rejestracji

56

A. Dudek, Państwo i Kościół…, s. 72; J. Żaryn, Kościół w PRL, s. 63. Protokoły posiedzeń
Komisji KC do spraw Kleru zob. Tajne dokumenty Państwo – Kościół 1960–1980 (Londyn:
Wydawnictwo „ANEKS”, 1996): s. 9, passim.
57
Podczas lipcowej narady Gomułka mówił o przesunięciu nauki religii na ostatnią godzinę
planu lekcyjnego, sugerował tworzenie odrębnych klas (AAN, KC PZPR. Sekretariat, 237/V261, Narada w KC w dniu 24 VII 1958 r. na temat stosunków między państwem i Kościołem,
k. 125–126).
58
,,Szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze są instytucjami świeckimi. Całokształt
nauczania i wychowania w tych instytucjach ma charakter świecki” – głosił art. 2 ustawy
(Dz.U. 1961, nr 32, poz. 160).
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punktów katechetycznych, sprawozdań z ich działalności, zawierania umów
przez katechetów59.
Walka o świeckie wychowanie młodego pokolenia dotyczyła również czasu
wolnego od nauki (kolonii, obozów) oraz różnego rodzaju form duszpasterskiej
pracy kapłanów z dziećmi i młodzieżą (np. oazy czy duszpasterstwo studentów).
Bezprecedensowym wydarzeniem był atak władz na dominikańskie duszpasterstwo akademickie w Poznaniu w 1961 r.60 W modelu świeckiego (socjalistycznego)
wychowania nie mieściło się też szkolnictwo katolickie. Ustawa z 5 listopada
1958 r. o szkolnictwie wyższym umożliwiała ministerstwu (a de facto partii)
daleko posuniętą ingerencję w wewnętrzne sprawy uczelni61. Władze stopniowo
zamykały niższe seminaria duchowne, szkoły, przedszkola, bursy, domy dziecka
i inne placówki opieki społecznej, prowadzone przez wspólnoty zakonne lub kurie
diecezjalne. Od końca 1959 r. próbowano też rozszerzyć nadzór państwa nad
wyższymi seminariami duchownymi, bezprawnie podporządkowując je przedwojennej ustawie o szkolnictwie prywatnym. Świecka władza chciała określać
formy i metody nauczania w seminariach duchownych, zatwierdzać rektorów
i wykładowców. W ramach nadzoru przeprowadzano wizytacje i kontrolowano
seminaryjne zasoby biblioteczne62. Od 1959 r. odmawiano (wybiórczo) zwal59

Szerzej na temat laicyzacji szkolnictwa, także na przykładzie wybranych regionów zob.
H. Konopka, Religia w szkołach Polski Ludowej. Sprawa nauczania religii w polityce państwa.
1944–1961 (Białystok: Dział Wydawnictw Filii UW, 1995): s. 207–272; T. Pączek, „Akcja
usunięcia krzyży w szkołach w województwie koszalińskim w 1958 r. Geneza, przebieg, represje” [w:] Kościół katolicki w realiach władzy komunistycznej na Pomorzu Środkowym w latach
1945–1989, (red.) T. Ceynowa, P. Knap (Szczecin: IPN, 2011): s. 103–115; Z. Stanuch,
Walka o religię. Katechizacja szkolna i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1961
(Szczecin: IPN, 2014); P. Majewicz, „Laicyzacja oświaty w latach 1960–1962 w świetle akt
Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koszalinie” [w:] Kościół
katolicki w realiach władzy komunistycznej na Pomorzu Środkowym…, s. 117–137; Ł. Marek,
„Szkolny eksperyment towarzysza Wiesława” [w:] Wojna z Kościołem 1956–1970, dodatek
specjalny do dziennika Rzeczpospolita (3–4 IX 2011).
60
Zob. Z. Fenrych, „Interwencja Służby Bezpieczeństwa w dominikańskim DA w Poznaniu w 1961 roku w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa” [w:] Komunistyczny aparat
represji wobec polskiej prowincji Dominikanów, (red.) M. Miłowiecki, M. Wenklar (Kraków:
Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie, IPN, Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2015):
s. 289–298; J.A. Spież, „Wydarzenia 23 listopada 1961 r. w klasztorze oo. Dominikanów
w poznaniu i ich konsekwencje” [w:] tamże, s. 299–316.
61
D. Gałaszewska-Chilczuk, „Polityka państwa wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w latach 1944–1968”, Pamięć i Sprawiedliwość, nr 2 (2006): s. 53–68.
62
Szerzej na przykładzie wybranych regionów zob. J. Pietrzykowski, „Likwidacja Szkoły
Organistowskiej w Przemyślu 2–4 października 1963 roku. Milicyjne pałki w obronie bezprawia” [w:] Kościół w godzinie próby 1945–1989. Nieznane dokumenty i świadectwa, (red.)
T. Balon-Mroczka, J. Szarek (Kraków: Dom Wydawniczy „Rafael”, 2006): s. 327–333;
Ł. Marek, „Akcja »Szkółka«. Likwidacja szkolnictwa zakonnego na terenie Rybnika w 1962 r.
i późniejsze próby jego odrodzenia” [w:] Studia z dziejów ziemi rybnicko-wodzisławskiej w latach
1945–1989, (red.) A. Dziurok, B. Kloch (Rybnik: Muzeum w Rybniku, IPN, 2011):
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niania kleryków z odbycia zasadniczej służby wojskowej. Pobór seminarzystów
traktowano jako formę nacisku na biskupów wrogo ustosunkowanych do władz.
Alumnów poddawano szkoleniu ideologicznemu, by odwieść ich od kapłaństwa63.
W lipcu 1958 r. Sztachelski jednoznacznie określił stanowisko władz w sprawie pielgrzymek, ulicznych procesji, obchodów itp.: ,,Będziemy w praktyce
naszej działalności przestrzegali zasady, że swoboda kultu religijnego istnieje
wewnątrz kościoła, że poza kościołem wszelkie demonstracje religijne mogą się
odbywać jedynie w tym wypadku, jeśli są tradycyjne i odbywają się w określonych formach od lat”64. Ponadto zgodnie z centralnymi wytycznymi pielgrzymki
na Jasną Górę nie mogły być wspierane w jakiejkolwiek formie przez państwo
(żadnej ulgi, zwolnienia, dodatkowego przewozu, użyczanie zakładowego
transportu, sprzętu muzycznego itp.). Napiętnowano przychylność i udział
pracowników terenowej administracji państwowej w tego typu ,,akcjach”
organizowanych przez ,,kler”65.
Na nietradycyjne pielgrzymki i procesje Kościół musiał uzyskać zgodę,
a władze terenowe jej nie wyrażały, uzasadniając odmowę mniej lub bardziej
istotnymi (czasem absurdalnymi) powodami. Za tradycyjną procesję uznawano tylko tę związaną z uroczystością Bożego Ciała, ale strona kościelna
musiała uzgodnić z lokalną administracją przebieg trasy, a to wykorzystywano
do spychania wiernych na peryferyjne ulice lub dróżki, a nawet do obrębu
przykościelnego placu lub cmentarza. Sytuacja pogorszyła się wraz z ustawą
z 29 marca 1962 r. o zgromadzeniach, w świetle której zorganizowanie nie tylko
jakiejkolwiek uroczystości kościelnej i religijnej, ale także zgromadzenia (zgrupowanie kilku osób) poza obrębem kościoła, kaplicy, domu modlitwy wymagało
zgody właściwych organów państwowych66. Władze nie tolerowały udziału
w uroczystościach religijnych delegacji zakładów pracy, pocztów sztandarowych
s. 297–331; K. Bielawny, „Próba likwidacji Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie
przez władze komunistyczne w 1962 r.” [w:] Wczoraj i dziś. Z dziejów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce północno-wschodniej. Studia i materiały, (red.) W. Brenda, A. Pyżewska,
K. Sychowicz (Białystok: IPN, 2014): s. 126–152.
63
Zob. S. Gabański, Dobrze! Zapiski kleryka żołnierza (1965–1967), (wstęp i oprac.)
J. Marecki (Kraków: Wydawnictwo AVALON, 2013). Według danych państwowych, w 1961 r.
25 proc., a w 1962 r. 44 proc. alumnów po zwolnieniu do cywila nie powróciło do seminarium
duchownego. W opinii ówczesnego wiceministra obrony narodowej Wojciecha Jaruzelskiego,
oprócz pracy wychowawczej (ideologicznej) prowadzonej w czasie służby wojskowej pozytywny
wpływ na decyzję kleryków o rezygnacji z drogi kapłaństwa miało szkolenie ich na mechaników. Zdobyty zawód ułatwiał odnalezienie się w życiu poza seminarium (zob. Protokół
posiedzenia Komisji KC ds. Kleru w dniu 21 października 1963 r. [w:] Tajne dokumenty
Państwo – Kościół…, s. 103).
64
AAN, KC PZPR. Sekretariat, 237/V-261, Narada w KC w dniu 24 VII 1958 r. na temat
stosunków między państwem i Kościołem, k. 18.
65
Tamże.
66
Zob. Dz.U. 1962, nr 20, poz. 89.
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w strojach określających przynależność zawodową, przede wszystkim górników,
hutników, strażaków. Karano za wywieszanie bez zgody właściwych organów flag
kościelnych, uznając je za flagi obcego państwa (Watykanu). Niektóre szykany
i represje nasiliły się w okresie obchodów Milenium Chrztu Polski, zwłaszcza
w odniesieniu do zewnętrznych wyrazów kultu, związanych z peregrynacją
kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Nie mogąc ograniczyć, władze
zdecydowały się na bezprecedensowe przerwanie tzw. nawiedzenia, gdy miało
rozpocząć się na terenie diecezji katowickiej. 2 września 1966 r. zatrzymano
kopię obrazu pod Będzinem, odwieziono na Jasną Górę i tam „aresztowano”
pod groźbą wyciągnięcia sankcji wobec paulinów, jeśli opuści bazylikę67.
„Internowana” Matka Boska nawiedzała parafie w symbolu pustych ram.
We wrześniu 1967 r. kard. Karol Wojtyła zwrócił się z prośbą do prezesa rady
ministrów oraz władz wojewódzkich i miejskich w Krakowie o cofnięcie decyzji
w sprawie zatrzymania kopii obrazu i umożliwienie jej peregrynacji po archidiecezji krakowskiej. Na polecenie premiera odpowiedzi udzielili przewodniczący
terenowej administracji państwowej. Zwraca uwagę umniejszenie rangi oraz ton
odpowiedzi udzielonej w imieniu władz najwyższych. Urzędnicy stwierdzili:
Zwracanie się o „zwolnienie” kopii obrazu, zawarte w piśmie
księdza Kardynała do Prezesa Rady Ministrów, jest ignorowaniem
rzeczywistości i faktów, jakie zaistniały. W ubiegłym roku podczas
peregrynacji kopii obrazu jej organizatorzy naruszyli porządek
publiczny, nadając jej charakter demonstracji politycznych. Zmusiło
to władze administracyjne do cofnięcia zgody na dalszą wędrówkę
kopii obrazu, która znajduje się na swoim właściwym, tradycyjnym
miejscu w klasztorze zakonu paulinów w Częstochowie.

Dalej utrzymywali, że decyzja władz wynikała z rzekomej dbałości o ład
społeczny i nie stała w sprzeczności z wolnością religijną. W konkluzji napisali:
,,Powodując się troską o zachowanie spokoju i porządku publicznego, w ramach
którego zabezpieczona jest w pełni wolność religijna w Polsce, oraz z uwagi na
wspomniane wcześniej racje, nie wyrażamy zgody na peregrynację kopii obrazu
na terenie miasta Krakowa i województwa krakowskiego”68.
Władze spychały kult oraz życie religijne w obręb murów kościelnych i klasztornych, a z drugiej strony ograniczały, a wręcz uniemożliwiały poszerzenie tej
przestrzeni. Usuwano także potencjalne miejsca kultu i religijnych zgromadzeń
67

Na ten temat zob. A. Dziurok, Ł. Marek, „Matka Boska Niechciana. O zatrzymaniu kopii
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 1966 r.”, Śląsk, nr 11(133) (2006): s. 13–17.
68
AIPN, 01283/579, pdf, Biskupi. Bp Karol Wojtyła, Pismo przewodniczącego Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie Józefa Nagórzańskiego i przewodniczącego
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie Zbigniewa Skolickiego do metropolity
krakowskiego kard. Karola Wojtyły, odpis z odpisu, 26 X 1967 r., k. 605.
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(przydrożne kapliczki i krzyże) pod pretekstem przebudowy dróg czy innej ,,wyższej konieczności”. W okresie rządów Gomułki rozwój budownictwa sakralnego
i kościelnego był niezwykle utrudniony. O zgodę mogły występować wyłącznie
kurie w rocznych planach budownictwa. Władze niezwykle rzadko zezwalały na
budowę nowych obiektów sakralnych, a nawet cofnęły zezwolenia wydane w okresie popaździernikowej odwilży. Administracja państwowa postępowała zgodnie
z wytycznymi partyjno-rządowymi. Minister Sztachelski instruował: ,,Należy
zająć stanowisko negatywne w stosunku do projektu budownictwa sakralnego.
Pomijać je w planach urbanistycznych, nie udzielać zezwoleń, a wtenczas, kiedy
istnieje jakiś zdaniem władzy miejscowej uzasadniony wypadek, wtenczas należy
udzielić takiego zezwolenia jedynie i wyłącznie w porozumieniu z Urzędem [do
spraw] Wyznań”. Minister nakazywał, aby urzędnicy ,,w żadnym wypadku” nie
przydzielali na cele sakralne ziemi ani reglamentowanych materiałów budowlanych. Z kolei w celu uniknięcia nacisków społecznych i oskarżeń o ograniczanie
swobód religijnych, Sztachelski zalecał: ,,Należy zdecydowanie się również przeciwstawić wykorzystywaniu przez kler delegacji ludności i wyeliminować w całej
procedurze otrzymywania zezwoleń udział delegacji ludności w tej sprawie”69.
Państwowa administracja terenowa nie wyrażała zgody na erygowanie
nowych parafii katolickich, kierując się centralnymi wskazaniami. Na ogół
odmowę argumentowano brakiem obiektu sakralnego. Z kolei nie zezwalano
na budowę rzeczonego kościoła czy kaplicy z uwagi na brak odrębnej placówki
duszpasterskiej. I tak toczyło się błędne koło administracyjnych utrudnień.
Minister Sztachelski twierdził, że ,,nie ma uzasadnienia dla dalszego mnożenia
tych nowych jednostek oddziaływania kościelnego”70. Taką potrzebę widziano
natomiast w tworzeniu nowych parafii Kościoła polskokatolickiego – kontrolowanego i lojalnego wobec władz. Powstawały one na ogół na kanwie konfliktów
w Kościele katolickim między parafianami a duszpasterzami lub parafianami
a kurią. Władze zezwalały na erygowanie nowych placówek duszpasterskich tego
wyznania nawet dla garstki ludzi, podobnie z obiektami sakralnymi, licząc na
osłabienie pozycji Kościoła katolickiego71. W tym celu podsycały i zatwierdzały
też inne rozłamy wewnątrz katolickich placówek duszpasterskich, za przykład
posłużyć może Wierzbica72.
69

AAN, KC PZPR. Sekretariat, 237/V-261, Narada w KC w dniu 24 VII 1958 r. na temat
stosunków między państwem i Kościołem, k. 19.
70
Tamże, k. 20–21.
71
Na ten temat zob. K. Białecki, Kościół narodowy w Polsce w latach 1944–1965 (Poznań:
Wydawnictwo Poznańskie, 2003); Ł. Marek, „Potrzeba czy element polityki władz? Okoliczności powstania parafii polskokatolickiej w Chwałowicach” [w:] Wyznania religijne w Rybniku
i powiecie rybnickim w XIX i XX w., (red.) A. Dziurok, D. Keller, B. Kloch (Rybnik: Muzeum
w Rybniku, IPN, 2015) (Zeszyty Rybnickie nr 22): s. 99–124.
72
Zob. Sz. Kowalik, Konflikt wyznaniowy w Wierzbicy. Niezależna parafia w polityce władz
PRL (1962–1977) (Lublin: IPN, 2012); R. Łatka, „Ks. Antoni Pietrzyk – przypadek tajnego
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W polityce władz parafia stała się ,,pierwszą linią frontu walki z klerem”, permanentnie penetrowaną przez Służbę Bezpieczeństwa73. Uważano, że teczki prowadzone od 1963 r. na wszystkich księży i placówki duszpasterskie umożliwią ,,podjęcie
właściwych kierunków działania na każdej parafii”74. Władze dążyły do osłabienia
ekonomicznej pozycji Kościoła. Temu służyła dyskryminacyjna polityka podatkowa,
nie do udźwignięcia przez instytucje i jednostki administracji kościelnej. Zaległości
rosły, a państwo bezwzględnie egzekwowało (rzekomo) należne im daniny. W celu
ułatwienia egzekucji w 1962 r. zobowiązano instytucje kościelne do prowadzenia ksiąg
inwentarzowych (spisu majątku ruchomego i nieruchomego). Biskupi kategorycznie
sprzeciwiali się tej ingerencji w wewnętrzne sprawy Kościoła. Aparat partyjno-państwowy ograniczał i kontrolował kościelną prasę i wydawnictwa (np. atak na Instytut
Prymasowski), a także likwidował kościelne organizacje uznane za nielegalne (m.in.
Krucjatę Wstrzemięźliwości w 1960 r.). Wspomnieć należy także o ograniczaniu
działalności i bazy materialnej zakonów (w tym majątku), usuwaniu osób zakonnych
z przestrzeni publicznej (niemal całkowite ograniczono ich pracę wychowawczo-edukacyjną, pielęgniarską i charytatywną), a także uzurpowaniu sobie przez władze prawa do
nadzoru nad domami zakonnymi i ich działalnością (wizytacje i rewizje zakonów przez
państwowe komisje)75. ,,Działalność kleru winna się ograniczać do murów kościoła” –
taką dewizą kierowała się ekipa Gomułki, ale w tych murach władze też chciały
i próbowały przejąć kontrolę76.
współpracownika o pseudonimach »Antoni«, , »Deszcz«, »Pawlica«” [w:] Osobowe środki pracy
operacyjnej – zagadnienia źródłoznawcze, (red.) F. Musiał (Kraków: IPN, 2013): s. 7–30.
73
W lipcu 1963 r. Służba Bezpieczeństwa wdrożyła nowy system ewidencji operacyjnej
duchowieństwa i placówek duszpasterskich w postaci teczki ewidencji operacyjnej na księdza
(TEOK) oraz teczki ewidencji operacyjnej na parafię (TEOP). W wewnętrznym biuletynie SB
ukazał się artykuł (relacja z krajowej narady) kpt. Józefy Siemaszkiewicz z Departamentu IV
MSW pt. Parafia pierwszą linią frontu walki z klerem, który odsłaniał kulisy działań aparatu
bezpieczeństwa, a także przesunięcie środka ciężkości w polityce władz z tzw. centralnych
ogniw Kościoła (Episkopat, kurie biskupie) na parafie. Dokument przeniknął do strony
kościelnej, wywołał protest prymasa i Episkopatu (zob. List Episkopatu do Rady Ministrów
w sprawie nasilenia walki władz z Kościołem [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki
a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, t. 2: Lata 1960–1974 (Poznań: „W Drodze”,
1995): s. 267–270)
74
Protokół nr 3 posiedzenia Zespołu ds. Kleru przy Wydz[iale] Administracyjnym KC PZPR
w dniu 18 lutego 1964 r. [w:] Tajne dokumenty Państwo – Kościół…, s. 107.
75
Zob. D. Kozieł, „Ataki na Prowincję Krakowską Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek i na osobę
przełożonej prowincji m. Tomazji Michalunio w latach 1961–1971 w świetle dokumentów
SB” [w:] Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL. Zagadnienia wybrane, (red.)
J. Myszor, A. Dziurok (Katowice: IPN, 2012): s. 109–122; J.M. Kupczewska, „Rewizje w klasztorach – prawo czy bezprawie? Instrukcja Urzędu do spraw Wyznań o rewizjach w domach
zakonnych i kontrinstrukcja Episkopatu Polski” [w:] tamże, s. 123–141.
76
Zasada ta została przypomniana np. przez członka Biura Politycznego i sekretarza Komitetu
Centralnego PZPR Zenona Kliszkę w trakcie posiedzenia Komisji KC do spraw Kleru w dniu
8 VI 1963 r. (zob. Tajne dokumenty Państwo – Kościół…, s. 75).
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Laicyzacja, propaganda, dezintegracja
Celem władz komunistycznych była pełna laicyzacja życia społecznego.
Działania w tym zakresie objęły wszystkie instytucje państwowe i obiekty użyteczności publicznej, m.in. służbę zdrowia (ze szpitali usuwano kaplice, krzyże,
zakonne pielęgniarki), a także wszystkie dziedziny życia obywateli. W okresie
Gomułkowskim zostały zainicjowane świeckie obrzędy, konkurencyjne wobec
kościelnych rytuałów religijnych. Podjęto wiele inicjatyw w celu podniesienia
rangi i atrakcyjnej oprawy ślubów cywilnych, poczynając od zmiany ustawy
o aktach stanu cywilnego, na mocy której ślub kościelny musiał być poprzedzony kontraktem cywilnym. W ten sposób chciano odwieść narzeczonych od
zawierania małżeństw sakramentalnych. Upowszechniano obrzęd świeckiego
nadania imienia, pasowania na młodzika (pacholęcie), pasowania na obywatela, świeckie pochówki. Wypracowano także bardzo bogate rytuały świeckiej
(socjalistycznej) obrzędowości szkolnej i zawodowej. W ramach zeświecczania
życia społecznego w listopadzie 1960 r. usunięto z kalendarza dni wolnych
od pracy dwa kolejne święta kościelne: Trzech Króli i Wniebowzięcie NMP77.
Sojusznikami władz w upowszechnianiu światopoglądu materialistycznego
i laicyzacji życia społecznego były m.in. Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli oraz Towarzystwo Szkoły Świeckiej (obie organizacje powstały w 1957 r.),
połączone w 1969 r. w Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej. Dużą rolę
w tym zakresie odgrywał także Front Jedności Narodu. Partia sterowała ruchem
laickim, a laicyzacja miała charakter odgórnie narzuconego programu. Do
księży byłych więźniów obozu Dachau, zgromadzonych 28 kwietnia 1965 r.
w Kaliszu, prymas powiedział:
Żadna władza państwowa nie ma prawa dobierać się do
sumienia obywatela, przestawiać jego poglądów, wpływać na jego
światopogląd. Owszem ma prawo przygotować obywatela przez
odpowiednie wykształcenie do współczesnego życia. Ma prawo
postawić pewne postulaty nawet w dziedzinie wykształcenia, ale
te postulaty nie mają iść tak daleko, by wierzący mieli się wyrzec
wiary dlatego, że taka czy inna grupa ludzi postanowiła, że Polska
ma być laicka78.

Szereg działań laicyzacyjnych z przełomu lat 50. i 60. było odpowiedzią
władz na Wielką Nowennę, kościelny program duchowego przygotowania
77

Szerzej na ten temat zob. Ł. Marek, M. Bortlik-Dźwierzyńska, Za Marksem bez Boga.
Laicyzacja życia społecznego w Polsce w latach 1945–1989 (Katowice: IPN, 2014): s. 59, passim.
78
AIPN, 0713/241, t. 1, Kardynał Stefan Wyszyński, Mobilizowanie do przeciwstawienia
się obecnej rzeczywistości. Występowanie przeciwko porządkowi prawno-publicznemu PRL,
[1966–1971], k. 91–92.
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narodu do obchodów Milenium Chrztu Polski, mający na celu ożywienie
życia religijnego i odnowę moralną. Ekipa Gomułki toczyła konfrontacyjną
„walkę o rząd dusz”, zwłaszcza w latach 1960–1966, ustanowionych 25 lutego
1958 r. przez Sejm PRL okresem obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego.
Siedmioletni program zakładał m.in. ogólnospołeczne czyny w całym kraju,
a najważniejszym spośród nich była budowa pomników tzw. szkół tysiąclatek
pod hasłem „Tysiąc szkół na Tysiąclecie”. Akcja ta zaspokajała realne potrzeby,
a zarazem tworzyła miejsca ideologicznej indoktrynacji dzieci i młodzieży.
Wznoszono też obeliski upamiętniające wydarzenia istotne z punktu widzenia
ideologii i polityki historycznej „ludowej władzy”, wokół których ogniskowano
później życie obywateli. Organizowano obchody rocznic historycznych, liczne
kongresy i sesje naukowe, odczyty, rozmowy popularyzujące wiedzę o przeszłości, wystawy, dyskusje, w których pomijano chrześcijańską tożsamość narodu.
Kulminacyjne kościelne obchody milenijne w 1966 r. – zarówno ogólnopolskie, jak i diecezjalne – spotykały się z kontrreakcją ze strony władz w postaci
konkurencyjnych imprez Tysiąclecia Państwa Polskiego, organizowanych na
ogół w tym samym dniu co uroczystości religijne. Atrakcyjne festyny, wiece,
imprezy rozrywkowe, sportowe i kulturalne służyły nie tyle uczczeniu państwowych tradycji co zagłuszeniu i odciągnięciu społeczeństwa od przeżywania
pamiątki sacrum79.
W walce z Kościołem i religią władze szeroko wykorzystywały prasę i inne
formy propagandy. Wyjaśniano społeczeństwu sens zmian, sens polityki,
konieczność przeciwstawienia się rzekomym atakom ,,kleru”. Nie stroniono
też od paszkwili, oczerniania duchownych, by ich skompromitować80. Chciano
konfliktować kapłanów z biskupami czy biskupów z prymasem81. Władze
starały się tak ukierunkować politykę wyznaniową wobec ludzi wierzących,
by w razie konfliktu między państwem a kierownictwem Kościoła ,,masy wierzących” stanęły po stronie państwa. Chodziło też o to, by Episkopat bądź jego
przewodniczący nie byli rzecznikami tych rzesz. Aparat wyznaniowy ocenił:
,,W pewnym stopniu udało się to uzyskać w przypadku orędzia do b[isku]pów niemieckich”82.
79

Zob. B. Noszczak, „Sacrum” czy „profanum”? – Spór o istotę obchodów Milenium polskiego
(1949–1966) (Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, IPN, 2002); Milenium czy
Tysiąclecie, (red.) B. Noszczak (Warszawa: IPN, 2006); D. Gucewicz, Próba sił? Rok 1966
w Gdańsku. Milenium kontra Tysiąclecie (Gdańsk: IPN, 2014).
80
Zob. L. Laskowski, „»Na nasz chłopski rozum«. »Głos Koszaliński« w służbie propagandy
antykościelnej w latach 1965–1966” [w:] Kościół katolicki w realiach władzy komunistycznej
na Pomorzu… s. 139–145.
81
Zob. A. Dziurok, „Metody walki aparatu bezpieczeństwa z Kościołem katolickim. Przykłady
działań dezintegracyjnych SB w latach sześćdziesiątych XX wieku” [w:] Stosunki państwo–Kościół
w Polsce…, s. 63–72.
82
Memoriał Aleksandra Merkera z Urzędu do Spraw Wyznań dotyczący zasad i kierunków
polityki wyznaniowej w PRL ze stycznia 1971 r. [w:] A. Friszke, PRL wobec Kościoła. Akta
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Sygnatariuszom listu (tzw. orędzia) ze słowami „przebaczamy i prosimy
o przebaczenie” z listopada 1965 r. zarzucono zdradę stanu, antypaństwową
działalność polityczną, rozpętano przeciw nim prasową nagonkę i propagandową kampanię społeczną. Po tamtym liście biskupów polskich do biskupów
niemieckich, władze nie wyraziły zgody na udział papieża Pawła VI w centralnych uroczystościach milenijnych w Częstochowie (2–3 maja 1966 r.). To
prymasa obarczono winą za fiasko papieskiej wizyty, choć i tak nie zamierzano
zezwolić na przyjazd Pawła VI, gdyż on oznaczałby aprobatę dla działań i stanowiska Episkopatu. Równocześnie podjęto grę dyplomatyczną z Watykanem,
starając się porozumieć z kurią rzymską z pominięciem prymasa i Episkopatu.
Chciano wręcz wyizolować i skłócić kard. Wyszyńskiego ze Stolicą Apostolską.
Szykany, którym był poddawany Kościół w Polsce, przedstawiano jako konsekwencję butnej postawy prymasa, a nie realne prześladowania. Ta taktyka,
kontynuowana i rozwinięta przez ekipę Gierka, nie powiodła się, gdyż papież
miał pełne zaufanie do kard. Wyszyńskiego, co podkreślał prałat Agostino
Casaroli. Kilkakrotne wizyty tego watykańskiego wysłannika w Warszawie
(1966–1967) nie przyniosły oczekiwanych przez ekipę Gomułki rezultatów
(uznania przez Stolicę Apostolską zachodniej granicy Polski i w konsekwencji
ustanowienie stałych diecezji na tzw. Ziemiach Odzyskanych, i oddalenia
z Watykanu ambasadora RP na uchodźstwie Kazimierza Papée), ale przygotowały grunt pod przyszłe decyzje, podobnie jak wspomniany list biskupów83.
Poparcia szukano także wśród członków katolickich ugrupowań, działających
przy akceptacji władz, a swym istnieniem niejako legitymizujących rzekome
swobody Kościoła w Polsce. Sztachelski tak to argumentował:
Prymas Wyszyński w swojej działalności bardzo brutalne zajmuje
stanowisko w stosunku do całego szeregu środowisk intelektualnych
katolickich. I w związku z tym powstają tam fermenty i powstaje
tam niezadowolenie, powstają protesty w stosunku do takiej linii
kościoła [sic!]. I w związku z tym ta sytuacja i tego rodzaju zjawiska
one stwarzają nam wyraźną zupełnie możliwość szukania w tych
środowiskach katolickich sojuszników84.

Gdy w 1967 r. władze odmawiały paszportu kard. Wyszyńskiemu, biskupi
na czele z kard. Wojtyłą solidarnie zapowiedzieli (i tak też zrobili), że nie pojadą
do Rzymu na I Synod Biskupów, zwołany przez papieża Pawła VI po soborze.
1970–1978 (Warszawa: Biblioteka „Więzi”, Instytut Stosunków Politycznych PAN, 2010):
s. 75.
83
Szerzej zob. P. Raina, Cele polityki władz PRL wobec Watykanu. Tajne dokumenty 1967–1989
(Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2001): s. 44 i n.
84
AAN, KC PZPR. Sekretariat, 237/V-261, Narada w KC w dniu 24 VII 1958 r. na temat
stosunków między państwem i Kościołem, k. 24–25.
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Posłowie koła „Znak” próbowali wykorzystać tę deklarację do nacisku na władze
o zmianę decyzji, argumentując, że ,,demonstracyjna nieobecność” hierarchów
mogłaby ,,służyć za podstawę do zarzutów o naruszenie swobody życia Kościoła
w Polsce”85. Gdy rozmowa Stanisława Stommy z członkiem Biura Politycznego KC
Zenonem Kliszką zakończyła się fiaskiem, Zawieyski podjął interwencję u Gomułki.
Ona również nie przyniosła pozytywnego rezultatu. Dyskusja w gronie posłów
koła „Znak”, po wizycie Zawieyskiego u I sekretarza KC, ujawniła, że część tego
ugrupowania uległa partyjnej argumentacji, której celem nie było dobro Kościoła,
a wewnętrzna dezintegracja Episkopatu. Janusz Zabłocki zapisał:
Gomułka zajął wobec kardynała Wyszyńskiego stanowisko
niesłychanie ostre i agresywne, o wydaniu paszportu do Rzymu nie
ma mowy. Pojawiły się oskarżenia o to, że kardynał jest nielojalny
wobec państwa i chce z nim prowadzić wojnę. A także pogróżki
wobec tych biskupów, którzy ulegając rzekomemu terrorowi swego
szefa, odmawiają swego wyjazdu na synod. Szczególny zawód, jak
można było wywnioskować z rozmowy, sprawił świeżo mianowany
kardynał Wojtyła, na którego władze (nie wiem, na jakiej podstawie)
chciały w swojej grze liczyć, jako na potencjalnego konkurenta dla
Prymasa i jego linii. Na zakończenie godzinnej rozmowy, bardzo
trudnej i przykrej, Gomułka miał powiedzieć, że jeśli posłowie
„Znaku” chcą coś dla Kościoła zrobić, to niech wpłyną na kardynała
Wojtyłę, by nie rozpoczynał wojny z rządem.
Sytuacja była więc rzeczywiście poważna. Wywiązała się między
nami dyskusja, co w tych warunkach należy robić. Niektórzy
z moich kolegów ze „Znaku” wyrazili pogląd, że solidaryzowanie
się przez kardynała Wojtyłę z Prymasem byłoby ciężkim błędem.
Ich zdaniem, kardynał Wojtyła powinien w powstałej sytuacji
okazać własną indywidualność i przez swoją samodzielną decyzję
zapoczątkować w stosunkach Kościoła z państwem nowy etap.
Podczas dyskusji Stomma powziął decyzję wyjazdu do Krakowa,
by tam wspólnie z Turowiczem nakłonić kardynała do wyjazdu
do Rzymu. Przekonywałby go, że w powstałych warunkach z jego
nieuzasadnionej solidarności z Prymasem mogą wyniknąć dla Kościoła
ciężkie szkody. Nie podobało mi się to i dałem temu w dyskusji wyraz,
ale nie znalazłem zrozumienia ani poparcia. Wychodzę z zebrania
rozgoryczony. Taka gra „Znaku”, gdyby wiadomość o tym dotarła
do Prymasa (ja mu o tym nie powiem), byłaby dla niego nowym,
kolejnym po sprawie rzymskiego memoriału Stommy i po sprawie
oświadczenia na temat listu do biskupów niemieckich, dowodem
85
J. Zabłocki, Dzienniki, t. 2: 1966–1975 (Warszawa: IPN, 2011): s. 207 (zapis pod datą:
16 IX 1967 r.).
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naszej nielojalności. Doprowadziłoby to chyba ostatecznie do
zerwania jego stosunków z nami.
Ale jeszcze ważniejsze jest to, że w tym momencie próby brak
solidarności między obu polskimi kardynałami byłoby pęknięciem
dotychczasowej jedności w Episkopacie, której zawdzięcza Kościół
dotąd swoją siłę i zaufanie wiernych. Czy moi oponenci ze „Znaku”
tego nie rozumieją? Cała nadzieja w tym, że kardynał Wojtyła owym
zwodniczym „argumentom” nie ulegnie i potraktuje je jak należy86.

Podsumowanie
Na spotkaniu z duchowieństwem stolicy w Wigilię Bożego Narodzenia
1970 r. prymas krótko odniósł się do bieżących wydarzeń społeczno-politycznych i niejako podsumował politykę wyznaniową ekipy już byłego I sekretarza
KC PZPR Władysława Gomułki. Do zgromadzonych w rezydencji arcybiskupów warszawskich miał powiedzieć:
Bolesny okres dla Kościoła, duchowieństwa i biskupów oraz
ludzi – minął. Interpretacja działalności Kościoła była nieraz zła
i złośliwa. Istotne potrzeby ludzi wierzących pomijano milczeniem
lub negowano; rok milenijny był bolesną konfrontacją sił religijnych
i ateistycznych. Wstrzymano zupełnie budownictwo sakralne,
nie dopuszczono do przyjazdu papieża do Polski; były też inne
utrudnienia w pracy Kościoła. Mimo to kładziemy krzyżyk nad tym,
co było, nad przeszłością, nie możemy do tego wracać ani rozgoryczać.

Kardynał Wyszyński wspomniał o nadziei na zmiany, nadziei podobnej do
tej po Październiku ’56, a zarazem ostrożniejszej (zachowawczej). Władza znów
potrzebowała autorytetu Kościoła i prymasa. On sam tak to widział:
Ostatnie wydarzenia uświadomiły [władzom] potrzebę porozumienia
z Kościołem. Uznano, że jesteśmy cząstką narodu i dostrzeżono pracę
Kościoła dla narodu. Są wypowiedzi władz – oferty do rozmów.
Przyjmujemy je, po tych gorzkich doświadczeniach z rozważnym
i ostrożnym optymizmem. Ufamy, że przyszłe rozmowy będą inne jak
w 1956 r. Episkopat i Kościół nie będą obecnym władzom utrudniać.
Kościół chce pomóc państwu. Mamy pokojowe intencje wobec tych,
co ponoszą odpowiedzialność za miniony okres, jak i tych, którzy
wzięli teraz ciężar na swoje barki. Polska jest ojczyzną naszą wspólną.
Pragniemy wewnętrznej przemiany duchowej narodu. Życzymy

86

Tamże, s. 208–209 (zapis pod datą: 19 IX 1967 r.).
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narodowi pokoju. Daj Boże, aby deklaracje, jakie padły z trybuny
sejmowej, zamieniły się w czyn i zostały zrealizowane87.

Po Grudniu ’70 – masakrze robotników na Wybrzeżu i wymianie Gomułki
na Gierka – ze strony nowej ekipy rządzącej padało dużo słów i deklaracji na
temat normalizacji stosunków na linii państwo–Kościół. 9 maja 1971 r. w święto
głównego patrona Polski św. Stanisława prymas wygłosił słowo na temat tego,
jak rozumie ową tzw. normalizację w relacjach z państwem88. Przedstawił zadania
realizowane przez Kościół w ramach misji duszpasterskiej, wartości, na których
straży niezmiennie stał i z powodu których popadał w konflikt z władzą, sprzeciwiając się jej polityce (m.in. obrona ładu moralnego, obrona praw człowieka,
budowanie wspólnoty nadprzyrodzonej a przez to wzmacnianie wspólnoty ziemskiej). W konkluzji kolejny raz odrzucił zarzut o motywy oraz aspiracje polityczne
i podkreślił, że ,,Kościół pragnie tylko jednego, aby w tej pracy nie przeszkadzano”,
że jeśli będzie mógł swobodnie prowadzić swoją istotową działalność, ,,to właśnie
to będzie uważał za normalizację”. Prymas kilkakrotnie wspomniał o zasadniczej
przyczynie sporów (,,Trzeba bardziej Boga słuchać, aniżeli ludzi! Stąd Kościół
często wpada w konflikt”) i zastrzegł, że one nie ustaną, dopóki władze nie będą
w rzeczywistości respektować wolności sumienia obywateli. Przestrzegał, że
,,choćby nawet dokonano »normalizacji« – od strony prawno-formalnej – to
będzie istniał nadal konflikt jeżeli: rodzice nie będą mieli prawa wychowania
dzieci w duchu religii Chrystusowej”89. Z kolei dla władz ,,treścią” tzw. normalizacji było ,,ukształtowanie lojalnej postawy rzymskokatolickiego duchowieństwa
wobec państwa, a w perspektywie – afirmacja ustroju społeczno-ekonomicznego
Polski Ludowej”90. Przy takiej rozbieżności pojmowania tego pojęcia rzeczywista
normalizacja była niemożliwa.
*
87
AIPN, 0713/241, t. 4, Kardynał Stefan Wyszyński, Interpretacje kard. Wyszyńskiego na
temat normalizacji stosunków państwo–Kościół w okresie: grudzień 1970 r. – maj 1971 r.,
k. 179.
88
Tekst wystąpienia kolportował Instytut Prymasowski Ślubów Narodu na Jasnej Górze.
W ocenie SB prymas zawarł w nim „program społeczno-polityczny, warunkujący normalizację
stosunków Kościoła z władzami państwowymi” (AIPN, 0713/241, t. 1, Pismo naczelnika
Wydziału IV KW MO w Katowicach ppłk. L. Pikuły do naczelnika Wydziału IV Departamentu IV w Warszawie, 26 VI 1971 r., k. 107).
89
Zob. tamże, Jak rozumiemy normalizację w naszej ojczyźnie – słowo prymasa kard. Stefana
Wyszyńskiego wygłoszone podczas uroczystości ku czci św. Stanisława, biskupa męczennika
w Krakowie na Skałce (tekst autoryzowany), 9 V 1971 r., k. 108–115.
90
Aktualne problemy normalizacji stosunków między państwem a Kościołem, oprac. Wydział
Administracyjny KC, 12 I 1971 r. – załącznik do punktu 1 protokołu nr 36 z posiedzenia Biura
Politycznego KC PZPR w dniu 23 lutego 1971 r. [w:] Tajne dokumenty Biura Politycznego.
Grudzień 1970, (oprac.) P. Domański (Londyn: Wydawnictwo „ANEKS”, 1991): s. 208.
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The priorities of the religious policy of Władysław
Gomułka
Church-state relations during the tenure of Władysław Gomułka (1956–
–1970) were characterized by a series of alternating periods of heightened and
lowered tensions. Nevertheless, the basic assumptions driving policy towards
religion and the Church in public and social life remained unchanged. Steps
undertaken by the state aimed to, on the one hand, reduce the influence of
the Church and paralyze its activities in various spheres of activity, and, on the
other hand, to accelerate the process of secularizing social life and changing
the attitudes of the citizenry towards religious practices and the clergy.
The Gomułka team shifted the emphasis of its activities in the direction of
changing worldviews at the grass-roots level and propagating a false picture
of state-Church relations. At the same time, the ruling circle did not reject
administrative measures, but simply camouflaged them much better and denied
their repressive objectives while depicting them as defensive. Society was told
that the regime is not combating religion per se, but merely the anti-state
activities and aspirations of the Primate and other Church hierarchs. The
government adhered to this tactic during the entire Gomułka period in both
its internal assessments of religious policy and external agitation. Thus, the
regime utilized such a pretext to push the activities of the Church back within
the confines of church buildings themselves thereby secularizing the public
square and carrying out the program of secularizing society.
The following article does not claim to offer a detailed discussion of the
regime’s moves and conflicts within the various aspects of religious policy. Its
goal is to demonstrate its priorities against the background of the socio-political
situation, as well as to shine greater light on the program, tactics, methods,
and measures utilized during the Gomułka period against the Church and
religion. The author attempted to present the perspectives (as much as it was
possible) of three different groups: the party-state apparatus, the Church
hierarchs (the Primate and the bishops), and lay Catholics who were actively
involved in social life.
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ROMAN DMOWSKI ukształtował nowoczesny sposób myślenia
o polityce. Podzielił Polaków na tych, co są z nim, i tych przeciw
niemu.Ostatecznie wypełnił duszę polską racjonalizmem.

Ryszard Gryz

KIERUNKI POLITYKI
WYZNANIOWEJ W DEKADZIE
EDWARDA GIERKA
Istota polityki władz PRL w stosunku do Kościołów i związków wyznaniowych w latach 70. ubiegłego stulecia nie uległa zmianie w porównaniu z powojennym ćwierćwieczem. Nadal obowiązywały wytyczne określone w stalinizmie,
które próbowano realizować w czternastoleciu Gomułkowskim. Religię i Kościół
katolicki uznawano za barierę uniemożliwiającą budowę ustroju socjalistycznego
(komunistycznego). Ekipie Edwarda Gierka zależało więc na ograniczeniu
autorytetu i społecznych wpływów Kościoła. Zamiar ten sprowadzał się do
redukcji kościelnego stanu posiadania w sferze duchowej i materialnej, a przez
poddanie obywateli presji laicyzacji zbliżenie ich do ateizmu.
Celem niniejszego artykułu jest naszkicowanie głównych kierunków polityki
władz partyjno-państwowych wobec ludzi Kościoła katolickiego. Na pierwszym
planie zostaną umieszczone działania wobec wyższej hierarchii kościelnej, których istotnym elementem była próba porozumienia z Watykanem bez udziału
prymasa i Episkopatu Polski. W drugiej kolejności zostanie podjęta próba zarysowania posunięć dezintegracyjnych w stosunku do niższego duchowieństwa,
a na końcu wskazania przedsięwzięć zmierzających do indoktrynacji laikatu.
Edward Gierek, nowy I sekretarz KC PZPR, czerpał doświadczenia w polityce wyznaniowej z okresu swych rządów na Śląsku. Zanim 20 grudnia 1970 r.
stanął na czele hegemonicznej partii i socjalistycznego państwa, piastował od
marca 1957 r. funkcję I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach. W zarządzaniu tym ważnym regionem akcentował wagę pracy ideologicznej i propagandowej. Kierował Komisją ds. Kleru, do której należał
Zdzisław Grudzień, kierownik Wydziału Propagandy, i Franciszek Szlachcic, szef
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Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. Odpowiadał więc za politykę
wobec Kościoła na podległym sobie terenie, realizując wytyczne z Warszawy.
Nie było w nich miejsca na kreatywne posunięcia, mimo to Gierek wydał
polecenie aresztowania kopii jasnogórskiego obrazu w piątek 2 września 1966 r.
Nie ulega wątpliwości, że miał rozeznanie w sytuacji wyznaniowej na Śląsku,
podejmowanych przedsięwzięciach w tym zakresie i ich efektach. Znał kwestie
związane z poborem alumnów do wojska czy obecnością religii („klerykalizm”,
„religianctwo”) w szeregach partyjnych1. Tak więc w interesującej nas dziedzinie
nie był nowicjuszem.
Od pierwszych dni pełnienia nowej funkcji Edward Gierek wraz z premierem
Piotrem Jaroszewiczem (exposé z 23 grudnia 1970 r.) lansował normalizację
stosunków z Kościołem2. Owa normalizacja była hasłem wieloznacznym, co
potwierdza pryncypialne stwierdzenie I sekretarza: „Z Kościołem należy żyć
dobrze i zgodnie, ale swoją linię utrzymywać i nie zadzierać”3. Celnie tę sytuację
skomentował w swej broszurze o stosunkach państwowo-kościelnych Stefan
Kisielewski, pisząc: „Każdy nowy pierwszy sekretarz, czyli dyrektor partii,
niepewny jeszcze swej popularności, stara się na razie przypodobać Kościołowi
i skorzystać z jego zakorzenienia w opinii i w życiu narodu, aby wkraść się
w łaski ogółu i przedstawić jako wybawca od błędów i niepoprawności okresu
poprzedniego. Tą samą drogą poszli Gierek i premier Jaroszewicz, deklarując
swą wspaniałomyślność wobec Kościoła”4. Przyjętą koncepcję liderów partii
i państwa najtrafniej określił Antoni Dudek, nadając jej miano lawirowania5.
Wydawało się, że obrana linia polityczna toleruje obecność Kościoła w przestrzeni publicznej, ale jednocześnie zmierzała do podważenia jego moralnego
i narodowego autorytetu6.
W latach 70. koncepcje wyznaniowe znalazły swe miejsce wśród istotnych sfer polityki wewnętrznej państwa. Zasadnicze kierunki określono na
posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR 23 lutego 1971 r., na podstawie
analiz opracowanych w Urzędu do Spraw Wyznań (UdSW). Pierwszorzędnym zadaniem była kontynuacja strategii odizolowania Episkopatu Polski od
duchowieństwa i wiernych, a dzięki temu uzyskanie możliwości formowania
1

Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na
terenie województwa katowickiego w latach 1956–1970 (Katowice: IPN, 2009): s. 34 i n.
2
J. Eisler, „Siedmiu pierwszych sekretarzy KC PZPR – porównanie sylwetek” [w:] Komunizm.
Ideologia, system, ludzie (Warszawa: IPN, 2001): s. 208–211, 215–216.
3
W cieniu Prymasa Tysiąclecia. Z profesorem Romualdem Kukołowiczem rozmawia Piotr Bączek
(Warszawa: Ad Astra, 2001): s. 130.
4
S. Kisielewski, Na czym polega socjalizm? Stosunki państwo–Kościół w PRL (Poznań: Niezależne Wyd. Chłopskie, 1990): s. 86.
5
A. Dudek, „Lawirowanie. Ekipa Gierka wobec Kościoła katolickiego (1971–1978)”, Więź,
nr 7 (1997): s. 125–152.
6
J. Wegner, Sternicy. Od Nowotki do Rakowskiego (Warszawa: Arcana, 1995): s. 168.
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postaw kleru i katolików świeckich. Nie było mowy o liberalizacji systemu,
a jedynie wykonaniu kilku gestów, które zamierzano propagandowo zdyskontować. Kościół otrzymał więc prawo własności dóbr użytkowanych na
ziemiach zachodnich i północnych oraz możliwość utworzenia tam stałych
ordynariatów. Natomiast nie uzyskał osobowości prawnej, wznowienia pracy
Komisji Wspólnej, ograniczenia roli UdSW, odblokowania zezwoleń na budowę
nowych kościołów, zaniechania poboru kleryków do zasadniczej służby wojskowej, czy przywrócenia nauki religii w szkołach publicznych. Biuro Polityczne
postanowiło wznowić rozmowy ze Stolicą Apostolską, aby uzyskać większy
wpływ na nominacje biskupów i „lojalizację kleru”7. Na posiedzeniu Zespołu
KC do spraw Polityki Wyznaniowej 7 października 1971 r. sekretarz KC PZPR
Stanisław Kania określił główny kierunek polityki wyznaniowej władz PRL
słowami: „Naszym dążeniem jest, aby w przyszłości Kościół afirmował ustrój
socjalistyczny; obecnie zależy nam na jego neutralności, później lojalności,
następnie poparciu aż do afirmacji”8.
Realizację tego strategicznego celu oraz bieżące balansowanie między normalizacją a dezintegracją Gierek powierzył Stanisławowi Kani, członkowi Biura
Politycznego. W Sekretariacie KC PZPR był on odpowiedzialny za politykę
wobec Kościoła. Z ramienia partii nadzorował także Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych (MSW). Antyklerykalnie zorientowany Kania – jak po latach
oceniał „pogromca Kościoła” Kazimierz Kąkol, od 1974 r. dyrektor UdSW
– „Sprawny był. I sprytny”9. Objął on przewodnictwo Zespołu ds. Polityki
Wyznaniowej, powstałego 23 kwietnia 1971 r. zamiast Komisji KC ds. Kleru.
Najważniejsze role w szesnastoosobowym gremium odgrywali: Wincenty
Kraśko i następnie Józef Tejchma – jako wicepremierzy nadzorujący UdSW,
Wiesław Ociepka – zastępca kierownika Wydziału Administracyjnego KC,
Bogusław Stachura – wiceminister spraw wewnętrznych, Stanisław Morawski –
dyrektor Departamentu IV MSW i Aleksander Skarżyński – dyrektor UdSW.
Zadaniem Zespołu była szeroko rozumiana koordynacja polityki wyznaniowej
w układzie horyzontalnym i wertykalnym10.
We wprowadzeniu do dalszych rozważań nie można zapominać o ustawicznym sowieckim nadzorze nad polską polityką wyznaniową. Brak dostępu do
7

K. Pawlicka, Polityka władz wobec Kościoła katolickiego (grudzień 1970–październik 1978)
(Warszawa: Trio, 2004): s. 40–49.
8
Protokół posiedzenia Zespołu KC ds. Polityki Wyznaniowej w dniu 7 X 1971 r. [w:] Tajne
dokumenty. Państwo – Kościół 1960–1980 (Londyn: Aneks, 1996): s. 371.
9
T. Torańska, Byli (Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media, 2006): s. 110.
10
Uchwała Wydziału Administracyjnego KC PZPR o powołaniu Zespołu ds. Polityki Wyznaniowej z 24 IV 1971 r. [w:] Tajne dokumenty. Państwo – Kościół..., s. 350. Zob. szerzej: R. Gryz,
„Między liberalizacją a dezintegracją. Stosunki państwo–Kościół w latach siedemdziesiątych”
[w:] Stosunki państwo–Kościół w Polsce 1944–2010. Studia i materiały, (red.) R. Łatka (Kraków:
IPN, 2013): s. 74–79.
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źródeł historycznych nie pozwala na określenie stopnia podległości warszawskich władz wobec dyspozycji płynących z Moskwy. Nie znaczy to, że nie ma
śladów tych związków. O uzależnieniu KC PZPR w zakresie kierunków polityki wyznaniowej wspominali prominentni polscy politycy. Zbigniew Rurarz,
doradca ekonomiczny Gierka, podczas wizyty w Moskwie w lutym 1972 r. był
przepytywany w tej materii przez Piotra Kostikowa. Świetnie zorientowanego
kierownika sektora polskiego w KC Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego interesowały szczegóły dotyczące Kościoła w Polsce i nie akceptował
wyjaśnień ogólnych11. Zewnętrzną presję potwierdził też Aleksander Merker,
wysoki urzędnik UdSW. W notatce z rozmowy z przedstawicielami Departamentu IV MSW, którą odbył w lipcu 1973 r., zamieścił zdanie usłyszane od
płk. Konrada Straszewskiego: „Tow. Kania mówił o »dużym nacisku« z góry”12.
Połączmy ten wątek zależności od Sowietów z innymi faktami, pamiętając
przy tym o ścisłej kooperacji Zespołu Kani z UdSW i Departamentem IV
MSW. Mianowicie płk Straszewski był w tym czasie pomysłodawcą utworzenia w ramach Departamentu IV Samodzielnej Grupy „D” (pierwsza litera
słowa „dezintegracja”). Powstała ona 19 listopada 1973 r., a w czerwcu 1977 r.
została przeobrażona w Wydział VI Departamentu IV. Od 1974 r. Straszewski
był dyrektorem tegoż departamentu, a pierwszymi kierownikami komórki
„D” byli płk Zenon Płatek, a następnie ppłk Tadeusz Grunwald (do 1982 r.).
Grupa „D” wykonywała specjalne zadania „dezintegracyjne” w Kościele przy
użyciu wojewódzkich komórek, m.in. w Krakowie, Katowicach, Częstochowie, Przemyślu i Rzeszowie13. Działający w nich oficerowie byli nagradzani
licznymi awansami i odznaczeniami14. Grupy „D” podlegały Zarządowi V
KGB, który w ZSRS odpowiadał za walkę z opozycjonistami i wrogą ideologią. W 1975 r. w PRL wzmocniono tę zależność przez zawarcie porozumienia
dotyczącego „zwalczania dywersyjnej działalności Kościoła rzymskokatolickiego
11

Z. Rurarz, Byłem doradcą Gierka (Chicago–Toronto–Warszawa: „Andy Grafik”, 1990): s. 146.
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Urząd do Spraw Wyznań (UdSW), 125/438, k. 46.
13
M. Lasota, „O raporcie sejmowej komisji poświęconym Samodzielnej Grupie »D« w MSW”,
Biuletyn IPN, nr 1(24) (2003): s. 29–34; „Informacja o działalności komórek „D” pionu IV
byłej Służby Bezpieczeństwa” (Warszawa, 1991.02), oprac. redakcji, Biuletyn IPN, nr 1(24)
(2003): s. 37–56; „O metodach walki z Kościołem przez peerelowskie służby bezpieczeństwa.
Z Antonim Dudkiem, Janem Żarynem i prok. Andrzejem Witkowskim rozmawia Barbara
Polak”, Biuletyn IPN, nr 1(24) (2003): s. 16–18; J. Żaryn, „Aparat bezpieczeństwa wobec
Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1980)” [w:] Represje wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1944–1989, (red.) A. Grześkowiak (Lublin: Wydawnictwo KUL,
2004): s. 113–120; J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989) (Warszawa:
Neriton, 2003): s. 348–349.
14
A. Dziurok, „Wstęp” [w:] Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów
i związków wyznaniowych 1945–1989, (wstęp, wybór dokumentów, red.) A. Dziurok (Warszawa: IPN, 2004): s. 25; M. Piotrowski, Ludzie bezpieki w walce z narodem i Kościołem. Służba
Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1944–1978 – Centrala (Lublin:
Klub Inteligencji Katolickiej, 2000): s. 386–387, 571, 721.
12
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oraz rozpracowania Watykanu”15. Szef rezydentury KGB w Warszawie, gen.
Witalij Pawłow, po latach nie ukrywał, że ze Stanisławem Kanią często poruszali „wojujący antykomunizm” kard. Karola Wojtyły. Po wyborze Jana Pawła
II to właśnie KGB, a nie sowieckie MSZ zajmowało się polskim papieżem.
Wspomniany szef sowieckiego wywiadu w Polsce, Pawłow, z Kanią i kierownictwem MSW, obawiał się tego, że „nowy papież będzie kontynuował swoją
kardynalską politykę nieprzejednanej wrogości wobec ZSRR i ustroju socjalistycznego”16. Rzeczą oczywistą jest stwierdzenie, że tak wysocy funkcjonariusze
aparatu władzy nie zajmowali się jedynie diagnozą sytuacji. Trudno obecnie
znaleźć dokumenty, potwierdzające konkretne decyzje wynikające z zagrożeń
ideologicznych dla panującego systemu. Wydaje się, że przytoczone wyżej fakty
przekonują o istnieniu wielu kanałów nadzorowania przez Leonida Breżniewa
i jego ludzi polityki wyznaniowej w PRL w dekadzie Gierka.
Wróćmy do kwestii stosunku ekipy rządzącej w PRL do Episkopatu Polski
i przyjrzyjmy się najpierw polityce wobec prymasa Stefana Wyszyńskiego.
W Grudniu ’70 biskupi z prymasem zajęli bardzo powściągliwe stanowisko, aby
nie doszło do większego dramatu. Jedynie bp Ignacy Tokarczuk nie wykonał
polecenia prymasa, aby wstrzymać odczytanie z ambon listu pasterskiego krytykującego dotychczasową socjalną politykę władz państwowych. Ordynariusz
przemyski jednak, podobnie jak wszyscy polscy duchowni, apelował do wiernych o spokój. Zmiany na szczytach władzy spowodowały, że Kościół oczekiwał
liberalizacji polityki wyznaniowej, choć sam prymas nie był optymistą, gdyż
kilkanaście lat wcześniej normalizacja okazała się bardzo krótkotrwała17. Prymas
doceniał, rzecz jasna, ustanowienie stałej administracji kościelnej na ziemiach
zachodnich i północnych, ponieważ zabiegał o to od chwili, gdy został prymasem. Doskwierała mu jednak bardzo nachalna propaganda budowy „drugiej
Polski”, która oznaczała porzucenie chrześcijańskich tradycji narodowych
i intensyfikację procesów ateizacji młodzieży. Aktywność patriotyczno-religijna
głowy Kościoła w Polsce, jego listy pasterskie do wiernych i memoriały do
władz oraz inicjatywy duszpasterskie spowodowały, że władze PRL upatrywały
w kardynale Wyszyńskim ideologicznego wroga numer jeden18.
15

Cyt. za: A. Grajewski, Kompleks Judasza. Kościół zraniony. Chrześcijanie w Europie Środkowo-Wschodniej między oporem a kolaboracją (Poznań: „W Drodze”, 1999): s. 205.
16
Cyt. za: M. Skwara, A. Grajewski, Agca nie był sam. Wokół udziału komunistycznych służb
specjalnych w zamachu na Jana Pawła II (Katowice: IPN, 2015): s. 397.
17
A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989) (Kraków: „Znak”, 2003):
s. 277–281.
18
P. Nitecki, „Prymas Tysiąclecia” [w:] Niezłomni w służbie Boga i Polski. Komunistyczna
bezpieka wobec kardynała Stefan Wyszyńskiego, (red.) J. Marecki, F. Musiał, (wybór, wstęp
i opracowanie) J. Marecki, P. Nitecki, R. Szczypta-Szczęch (Kraków: IPN, 2014): s. 19–20.
Zob. P. Kimla, „Kościół katolicki a państwo komunistyczne – spojrzenie na spór doktrynalny”
[w:] Stosunki państwo–Kościół w Polsce 1944–2010..., s. 14; W. Bernacki, „Państwo komunistyczne wobec Kościoła. Perspektywa doktrynalna” [w:] tamże, s. 21–23.
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Komuniści nie mogli zaakceptować prymasowskiej koncepcji człowieka
i jego nauki społecznej. Dlatego kontynuowano inwigilację i działania dezintegracyjne wobec kardynała. Wydział I Departamentu IV MSW prowadził
dalej priorytetową sprawę operacyjnego rozpracowania o krypt. „Prorok”.
Służba Bezpieczeństwa zainspirowała w kwietniu 1971 r. powstanie artykułu fałszywie pokazującego stosunek prymasa do grekokatolików. Regularnie
wydawała pisma Currenda i Ancora, w których krytykowano decyzje prymasa
i posłusznych mu biskupów. W 1973 r. przygotowano do druku książkę mającą
eksponować błędy Episkopatu Polski popełnione pod kierownictwem prymasa
Wyszyńskiego. Eks-księża mieli to egzemplifikować w wywiadach prasowych.
Prymasa otaczała sieć kontaktów SB z tzw. osobowymi źródłami informacji.
Tajnych współpracowników rekrutowano nawet spośród krewnych figuranta,
czyli rozpracowywanego hierarchy. Niezwykle istotne były próby poróżnienia
prymasa z metropolitą krakowskim, o czym wspomnimy dalej. Ślady szpiegowania prymasa pozostawiono m.in. w sprawie obiektowej o krypt. „Centrum”,
w której rejestrowano efekty inwigilacji osób duchownych, zakonnych i świeckich zatrudnionych w centralnych instytucjach Kościoła. Najintensywniej
SB działała do 1977 r., choć sprawę „Prorok” zakończono kilka miesięcy po
operacji „Kir”, czyli pogrzebie prymasa. Osobą najaktywniejszą w osaczaniu
prymasa był ppłk Zenon Chmielewski19.
Stabilizacja administracji kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych
pozwoliła rządowi PRL na dość skuteczną grę ze Stolicą Apostolską. Był to
ważny element nacisku na biskupów polskich, a zwłaszcza na prymasa Stefana
Wyszyńskiego. Stąd wziął się pomysł, aby kontynuować politykę Władysława
Gomułki, polegającą na prowadzeniu dialogu z Watykanem jako partnerem
bardziej elastycznym od Episkopatu Polski20. Pojawiło się nawet zagrożenie
zawarciem umów narzuconych polskim hierarchom i niekorzystnych dla
Kościoła katolickiego w Polsce. Usiłowano wykorzystać napięcia i wbić klin
między papieża a prymasa i Kurię Rzymską a Episkopat. Negocjacje z Watykanem, który nie zmienił oceny komunizmu, miały doprowadzić do izolacji polskich hierarchów i zawarcia konkordatu ponad ich głowami. Jeszcze w 1971 r.
wznowiono negocjacje między Warszawą a Stolicą Apostolską. Arcybiskup
Agostino Casaroli, nadmiernie ufający deklaracjom Aleksandra Skarżyńskiego, zagwarantował jednak kard. Wyszyńskiemu i Episkopatowi Polski

19

R. Szczypta-Szczęch, „Działania operacyjne UB–SB przeciwko kard. Stefanowi Wyszyńskiemu” [w:] Niezłomni w służbie Boga..., s. 29–41. Zob. dok. nr 120–147 i 165 [w:] Niezłomni
w służbie Boga..., s. 514–618, 666–667.
20
J. Żaryn, „Podstawowe założenia polityki wyznaniowej władz w latach 1956–1970”
[w:] Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956–1970,
(red.) K. Białecki (Poznań: IPN, 2009): s. 23–24.
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pierwszeństwo w interpretacji aktualnego stanu relacji państwo–Kościół21.
Polscy hierarchowie mogli odetchnąć z ulgą, gdyż dyplomacja PRL nie zdołała
ich usunąć z trójstronnego dialogu (Stolica Apostolska – władze PRL – Episkopat Polski).
Pierwsze rozmowy doprowadziły jednak do likwidacji ambasady Rządu RP
na emigracji przy Stolicy Apostolskiej i kresu kilkudziesięcioletniej misji Kazimierza Papée (listopad 1972 r.)22. Następnie wynegocjowano nawiązanie stałych
kontaktów roboczych między Watykanem a PRL (6 lipca 1974 r.). Ministrem
pełnomocnym w randze radcy i jednocześnie przewodniczącym Zespołu do Spraw
Stałych Kontaktów Roboczych Rządu ze Stolicą Apostolską został Kazimierz
Szablewski. W jej ramach szefem delegacji Stolicy Apostolskiej został abp Luigi
Poggi (październik–listopad 1974 r.). Utworzenie stałej Delegatury Apostolskiej
w Warszawie było trudniejsze. Wyznaczony na to stanowisko abp Luigi Poggi oraz
administracja watykańska nie rozumieli sprzeciwu Wyszyńskiego, który posiadał
nadzwyczajne uprawnienia i zdołał przy poparciu Episkopatu Polski zablokować
kierunek działań bardzo odpowiadający Warszawie23. Interesujące były przy
tym instrukcje dla negocjatorów rządowych. W razie podjęcia przez Watykan
sprawy przywrócenia osobowości prawnej Kościołowi w Polsce należało mówić
o takowych uprawnieniach posiadanych przez instytucje kościelne, co miało
sugerować uprzywilejowanie Kościoła katolickiego w porównaniu z innymi związkami wyznaniowymi24. Ostatecznie relacje PRL–Watykan utknęły na poziomie
dyplomatycznej gry i oficjalnego ceremoniału. Wybór papieża z Polski sprawił,
że zmanipulowanie Stolicy Apostolskiej, mogące otworzyć drogę do wzrostu
ingerencji władz PRL w sprawy wewnętrzne Kościoła, było już nierealne.
W latach 70. w polityce personalnej wobec członków Episkopatu priorytetem było skłócenie dwóch kardynałów. Metropolitę gnieźnieńskiego i warszawskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, kard. Stefana
Wyszyńskiego, próbowano poróżnić z metropolitą krakowskim i pierwszym
wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, kard. Karolem Wojtyłą.
Kierunek tych działań również przejęto od ekipy Gomułki. Pierwszego zwano
„czarnym kardynałem” lub też „reakcyjnym”, drugiego zaś – „czerwonym kardynałem” lub „postępowym”. Polityczna wolta nastąpiła wtedy, gdy komuniści
uzmysłowili sobie zagrożenie dla własnych planów, które stanowiła potencjalnie
możliwość zmiany dostojnika kościelnego na fotelu prymasowskim, kiedy
prymas skończy siedemdziesiąt pięć lat. Paweł VI mógł wówczas przenieść
go w stan spoczynku. Zaprzestano ataków na prymasa i zaczęto odnosić się
21

Z. Zieliński, Kościół w Polsce 1944–2002 (Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne,
2003): s. 223–225.
22
J. Żaryn, Dzieje Kościoła..., s. 308, 312.
23
Z. Zieliński, Kościół..., s. 226–231; J. Żaryn, Dzieje Kościoła..., s. 314–316.
24
Z. Zieliński, Kościół..., s. 258–263; J. Żaryn, Dzieje Kościoła..., s. 317–324.
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do niego z estymą. Nazwano go „patriotą-realistą”, a kardynała z Krakowa
obdarzono epitetem „kosmopolita-awanturnik”.
W epitetach tego rodzaju celował zwłaszcza Stanisław Kania. Złożył on
w listopadzie 1975 r. w rozmowie z bp. Bronisławem Dąbrowskim, sekretarzem
Episkopatu, zaskakującą deklarację:
Oficjalnie oświadczam, że mimo wszystko, jeżeli chodzi o przyszły
kierunek na dobre ułożenie stosunków, to nie z innym kandydatem
jak Kard. Wyszyński. Podobno na przyszły rok chce przejść
w stan spoczynku – niech nie robi tego, potrzebny jest jeszcze
narodowi i Kościołowi. Gotowi jesteśmy interweniować, by
Papież nie przyjął jego rezygnacji. […] Mimo tych czy innych
pretensji i żalów, stawiamy na Kardynała Wyszyńskiego, który jest
Polakiem (mówię to w znaczeniu faktycznym i symbolicznym)
i biskupem rozważnym, który nigdy nie działał na niekorzyść
swojej Ojczyzny. Niektórym by może się i śpieszyło, by opróżnił
miejsce. Wykorzystamy wszystkie możliwości, aby jakiś awanturnikintelektualista na tak wysokim fotelu nie zasiadł25.

Podczas spotkania w czerwcu 1976 r. z sekretarzem Episkopatu Stanisław
Kania stwierdził: „Nie jestem przekonany, co do wywodów ks. biskupa w obronie Kard. Wojtyły i Bp. Tokarczuka. Pierwszy [to] człowiek nadęty pychą,
drugi – awanturnik, trudny do zrozumienia”26. Być może była to histeryczna
ocena związana z upokorzeniem krakowskich decydentów, wobec których
metropolita pozostawał nieugięty, nie pozwalał sobą manipulować i odmawiał
jako kardynał kontaktów z miejscowymi politykami i urzędnikami27. Wiosną
1976 r. Kazimierz Szablewski złożył w Sekretariacie Stanu w Watykanie pismo
z prośbą o pozostawienie kard. Wyszyńskiego na dotychczasowych stanowiskach. Z okazji swoich siedemdziesiątych piątych urodzin 3 sierpnia 1976 r.
jubilat otrzymał od premiera Jaroszewicza list gratulacyjny. Major Grunwald
w następnym roku zalecił w planie pracy Grupy „D” akcentowanie patriotyzmu
prymasa i przeciwstawianie jego postawie kard. Wojtyły i bp. Tokarczuka28.
25

P. Raina, Rozmowy z władzami PRL. Arcybiskup Dąbrowski w służbie Kościoła i narodu,
t. 1 (Warszawa: Książka Polska, 1995): s. 223–224.
26
Cyt. za: A. Dudek, Ślady PeeReLu. Ludzie, wydarzenia, mechanizmy (Kraków: Arcana,
2005): s. 53.
27
R. Gryz, Pozwolić czy nie? Władze PRL wobec budownictwa katolickich obiektów sakralnych
w latach 1971–1980 (Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2007): s. 150, 152; R. Łatka, Polityka władz PRL wobec Kościoła katolickiego w województwie krakowskim w latach 1980–1989 (Kraków: IPN, 2016): s. 89.
28
A. Dudek, „Prymas Stefan Wyszyński wobec władz komunistycznych w latach 1956–1978”
[w:] Prymas Stefan Kardynał Wyszyński – świadek Ewangelii i tradycji narodowych. Materiały sesji
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Za pośrednictwem donosicieli funkcjonariusze SB podejmowali wiele wysiłków, aby zdyskredytować kard. Karola Wojtyłę. Literatura na ten temat jest
obszerna. Przedstawiono w niej zakres i metody inwigilacji metropolity krakowskiego29. Dane płynące z sieci informatorów służyły m.in. wychwytywaniu
wątków i wyznaczaniu różnic zdań w stosunku do prymasa. Jednym z działań
mających zdyskredytować metropolitę było rozpowszechnianie wieści, że kupił
on doktorat podczas pobytu na Zachodzie30.
W celu deprecjacji metropolity z Krakowa Stanisław Kania nakazał Kazimierzowi Kąkolowi – którego notabene nominował na funkcję dyrektora WdSW
– „przypilnować, aby kardynał stawił się po paszport [przed październikowym
konklawe – R.G.] osobiście. [...] Za karę! Żeby go poniżyć! Bo co nam tu będzie
podskakiwał!”31. Kąkol użył stwierdzenia, że Kania „na Wojtyłę był wściekły”;
zamierzał wręcz „rzucić Wojtyłę na kolana”32. Były szef UdSW sugerował po
latach, że był konflikt między nim a Kanią, co do negocjacji z Watykanem.
Uskarżał się, że nie otrzymał żadnych materiałów z rozmów Gierka z Pawłem VI
w 1977 r. Wizytę I sekretarza KC PZPR przedstawiono w Polsce jako sukces,
ale dokumenty utajniono. Kania dążył do ukrycia sprawy memoriału, który
Gierek otrzymał od Pawła VI na temat położenia Kościoła w Polsce z żądaniem
spełnienia wielu postulatów. Wybór Jana Pawła II przekreślił plany władz PRL
na prowadzenie gry w trójkącie: Watykan – Episkopat – rząd. Po wyborze Jana
Pawła II Kąkol miał powiedzieć do Kani: „Kościół możemy sobie odpuścić.
Na jego politykę nasz wpływ się skończył”33.
Informacja otrzymana z Watykanu 16 października 1978 r. była najgorszą
z możliwych, które mogli usłyszeć liderzy partii komunistycznych w krajach za
żelazną kurtyną. Tego rodzaju prognozy dotychczas odrzucali34. Kiedy jednak
się ziściły, postanowili robić dobrą minę do złej gry. Pod presją entuzjazmu
rodaków rząd PRL zdobył się na kurtuazyjne gesty, niezmiennie upatrując
naukowej w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach 19 maja 2001 r., (red.) K. Gurda,
T. Gacia (Kielce: Jedność, 2001): s. 51–54.
29
K. Brodacki, Trzy twarze Juliana Haraschina (Kraków: Arcana, 2015); T. Isakowicz-Zaleski,
Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej (Kraków: Społeczny Instytut
Wydawniczy Znak, 2007); M. Lasota, Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki
(Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2006); tegoż, „Działania operacyjne UB–SB
przeciwko kard. Karolowi Wojtyle” [w:] Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec
kard. Wojtyły, (red.) J. Marecki, F. Musiał, (wybór i oprac.) M. Lasota, J. Marecki, R. Szczęch
(Kraków: IPN, 2009): s. 7–16; M. Lasota, Wojtyła na podsłuchu (Kraków: Wydawnictwo M,
2014); R. Łatka, Polityka władz PRL..., s. 79–80.
30
Czego nie powiedział gen. Kiszczak. Z Janem Widackim rozmawia Wojciech Wróblewski
(Warszawa: BGW, 1992): s. 64.
31
T. Torańska, Byli..., s. 110.
32
Tamże, s. 112–113.
33
Tamże, s. 131.
34
W cieniu Prymasa..., s. 132.
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w papieżu Polaku głównego adwersarza systemu komunistycznego. Edward
Gierek wieść o wyborze na Stolicę Piotrową metropolity krakowskiego, otrzymaną od Stanisława Kani, skwitował słowami: „Polak został papieżem. Wielkie
to wydarzenie dla narodu polskiego i duże komplikacje dla nas”. Marnym
pocieszeniem było przyjęcie tezy Stanisława Kani, przedstawionej na krajowej
odprawie SB w lutym 1979 r., że „Karol Wojtyła byłby groźniejszy dla władz
jako prymas Polski niż jako papież”35.
Prezes Radiokomitetu Maciej Szczepański twierdził, że I sekretarz PZPR
był zszokowany wynikiem konklawe. Wiedział on, „czego można się po nim
[papieżu] spodziewać. Kardynał Wojtyła nie był przecież w KC postacią nieznaną i wszyscy mieli świadomość, że to mąż stanu, który oczywiście nie
sprzyja socjalizmowi, ale nie będzie wykonywać żadnych politycznych ruchów
kompromitujących Stolicę Apostolską. Gierek w każdym razie moją decyzję
o transmisji zaaprobował”36.
Po wyborze krakowskiego kardynała na papieża Departament IV MSW
próbował docierać do jego bliskich i wieloletnich znajomych w celu zdobycia
materiałów kompromitujących. Spreparowano „Pamiętniki” Ireny Kinaszewskiej, a w mieszkaniu ks. Andrzeja Bardeckiego zainstalowano podsłuch37.
Być może tego rodzaju posunięcia łączyły się z akceptacją przez sekretariat
KC KPZR dokumentu pt. „Wytyczne do działań przeciwko polityce Watykanu
w stosunku do krajów socjalistycznych” z 13 listopada 1979 r. Wezwano w nich
do organizacji dywersji ideologicznej i dezinformacyjnej na temat Jana Pawła II,
którego postrzegano jako zagrożenie dla stabilności systemu władzy. Z ich
tajną częścią zapoznano tylko sowieckie MSZ i KGB38.
Kolejnym bolesnym faktem, z którym komuniści musieli się zmierzyć,
był przyjazd Jana Pawła II do Polski39. W przeddzień wizyty papieża Polaka
Gierek bez entuzjazmu, ale z użyciem silnych argumentów mówił w Moskwie
do Breżniewa:
Wiadomo Wam, że papież w czerwcu br. przybywa do Polski. Jest
to poważne wydarzenie o charakterze politycznym i nie mamy
powodu, by się z niego cieszyć.
Dlaczego wyraziliśmy zgodę na przyjazd papieża? Jest to temat,
którym zajmowaliśmy się od lat. Do Polski chciał przybyć
Jan XXIII i Paweł VI; ostatnio zwracano się do nas przy okazji
mojej wizyty w Watykanie w 1977 r.
35
36
37
38
39
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Odpowiedzieliśmy wymijająco. Obecnie wytworzyła się trudniejsza
sytuacja, bo papieżem jest Polak, będący obywatelem Polski.
Z prawnego punktu widzenia każdy obywatel ma prawo przyjazdu
do swojego kraju. Odmowa mogłaby tworzyć napięcia społeczne.
Dlatego też deklarowaliśmy, że nie sprzeciwiamy się przyjazdowi
papieża, a cały akcent kładliśmy na wybór okazji, hasła przyjazdu.
Papież bez porozumienia z państwem ogłosił, iż przybywa do
Krakowa 13 maja br., by święcić rocznicę śmierci Szczepanowskiego.
Wyraziliśmy sprzeciw, uzasadniając, że ta rocznica symbolizuje
konflikt Kościoła z państwem, a my jesteśmy za współdziałaniem.
Nasze zdecydowane stanowisko, ważne argumentacje spowodowały,
że papież i episkopat musieli się wycofać. Było to duże
upokorzenie papieża.
Ważne jest jednak, że nie spowodowało to konfliktu państwo–
–Kościół czy napięcia w stosunkach Polska–Watykan.
Ta podróż rodzi szereg problemów politycznych i organizacyjnych.
Nad nimi pracujemy40.

Antypapieskie i antykościelne działania władz PRL w związku z pierwszą
podróżą apostolską do Polski znalazły szerokie omówienie w literaturze.
Powróćmy w tym miejscu do prób niszczenia dobrych relacji między pozostałymi członkami Episkopatu. Początkowo występująca nowa jakość w oficjalnych enuncjacjach rządzących w stosunku do hierarchów służyła uspokojeniu
nastrojów społecznych po Grudniu ’70. Antykościelne tyrady Władysława
Gomułki zastąpiły spotkania przebiegające zwykle w bardzo kulturalnej atmosferze. Podczas rozmów państwowo-kościelnych ustalono, że Kościół otrzyma
na ziemiach zachodnich i północnych na własność nieruchomości, które użytkował w dniu 1 stycznia 1971 r. Po przyjęciu ustawy w czerwcu tegoż roku,
a następnie wejściu jej w życie do końca 1973 r. biskupom i księżom wręczano
akty nadania prawa własności. Działo się to podczas aranżowanych rozmów,
których scenariusz służył stymulacji postaw przychylnych władzom PRL.
Podczas ustalania granic diecezji wyłonionych z dużego terytorium diecezji
gorzowskiej Zespół ds. Polityki Wyznaniowej KC PZPR blokował ideę utworzenia dwóch nowych kurii (szczecińsko-kamieńskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej)
i interesował się kandydatami na ordynariuszy41.
Funkcjonariusze SB akcentowali rolę zabiegów dezintegracyjnych wśród
biskupów, o czym świadczą niezliczone tomy dokumentów powstałych
w UdSW i MSW oraz ich odpowiednikach w całej Polsce. Za największego
40

Cyt. za: M. Kula, Religiopodobny komunizm (Kraków: Nomos, 2003): s. 13–14.
R. Gryz, „Polityka wyznaniowa ekipy Edwarda Gierka” [w:] Władze wobec Kościołów
i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970–1980, (red.) K. Białecki (Poznań:
IPN, 2010): s. 24.
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wroga ustroju uważano biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka. Zasadnicza
dokumentacja SB na temat hierarchy obejmuje ponad siedemdziesiąt tomów.
Uporczywie dążono do propagandowej kompromitacji przemyskiego ordynariusza i usunięcia go ze stanowiska. Nienawiść pracowników i funkcjonariuszy
państwowych służb wynikała z aktywności duszpasterskiej i inicjatyw biskupa
przemyskiego. Czarę goryczy przelało odkrycie przez niego i nagłośnienie sprawy
podsłuchów w pomieszczeniach przemyskiej kurii. Solą w oku władz PRL były
treści homilii biskupa oraz akcja ratowania i przejmowania cerkwi pogreckokatolickich, a nade wszystko akcja budowy nowych świątyń bez zgody rządzących.
Bezpardonowo więc oskarżano bp. Tokarczuka o współpracę z Ukraińcami,
w tym z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii42. Arcybiskupa Luigiego
Poggiego urabiano, licząc na przeniesienie biskupa z Przemyśla do Rzymu.
Nie można wykluczyć zamiaru pozbawienia go życia. Takie odczucia miał sam
inwigilowany. Wieloletnia akcja skończyła się niepowodzeniem, co w 1979 r.
przyznał szef przemyskiej SB, przybyły tam ze Śląska, płk Alojzy Perliceusz:
„Mobilizacja sił SB pięciu województw do walki z bp. Tokarczukiem nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. […] wierni zawsze pozostają przy księżach,
władze zaś są osamotnione”43.
Sukces i ocalenie bp. Tokarczuka były możliwe ze względu na rangę stanowiska, które piastował oraz wielokrotne wsparcie prymasa Wyszyńskiego. Ponadto
ordynariusz przemyski miał naśladowców wśród biskupów. Na pierwszym
miejscu wymieniano kard. Wojtyłę44, uznawanego za wroga numer dwa po
Tokarczuku. Za hierarchów podzielających jego poglądy uważano bp. Józefa
Drzazgę z Olsztyna i bp. Stefana Barełę z Częstochowy. Posłuch tendencjom
i metodom preferowanym w Przemyślu mieli dawać – dotąd traktowani jako
lojalni – bp Jan Jaroszewicz z Kielc i bp Franciszek Jop z Opola45.
W kwestiach personalnych istotnym novum dekady Gierka było zerwanie
z kontestowaną przez Episkopat formułą terna, obowiązującą podczas procesu
desygnowania przez władze kościelne w porozumieniu z władzami państwowymi kandydata na stolicę biskupią. Początkowo rządzący starali się swą kompetencję wykorzystać w celu „lojalizacji biskupów”. Blisko dwa lata trwał impas
wokół wyłonienia kandydata na stolicę arcybiskupią we Wrocławiu po śmierci
w marcu 1974 r. kard. Bolesława Kominka. Złagodzenie nastawienia strony
państwowej zbiegło się ze zmianą polityki wobec prymasa. W tej sytuacji nie
był zaskoczeniem przełom, który wywołał krakowski precedens. Nastąpił on
wraz z wyborem kard. Karola Wojtyły na następcę św. Piotra. Po opróżnieniu
42

A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół..., s. 313–315.
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45
AAN, UdSW, 125/439, k. 44.
43

298 | Kierunki polityki wyznaniowej w dekadzie Edwarda Gierka

stanowiska arcybiskupa krakowskiego komuniści milcząco zgodzili się na
nominację ks. Franciszka Macharskiego. Życzeniu papieża stało się zadość,
a przyszłość pokazała, że od tej pory praktyczny udział w postępowaniu terna
tzw. czynnika państwowego został wykluczony46.
W polityce personalnej wobec duchowieństwa władze PRL dużą wagę przykładały do działań rozbijających środowisko od wewnątrz. Służby specjalne
starały się wywoływać konflikty nie tylko wśród hierarchów Kościoła, lecz
także między parafialnym duchowieństwem a jego przełożonymi. W działaniach dezintegracyjnych, wykraczających znacznie poza zwykłe zdobywanie
i gromadzenie informacji, docierano do poziomu parafii (Teczka Ewidencji
Operacyjnej na Parafię). Dalej finansowano księży prorządowych, ale od 1971 r.
liczebność członków Kół Księży „Caritas” rosła w niewielkim stopniu. O ile
według spisów w 1971 r. było 1289 członków KKC, o tyle w 1978 r. – 1479
na 14 972 ogółu duchownych, czyli utrzymywał się poziom w wysokości 10,1
proc.47 Zdawano sobie sprawę, że istnienie „caritasowców” stanowiło dla hierarchów Kościoła duży problem. Jednak wraz z upływem czasu coraz bardziej
widoczne było pogodzenie się z suwerennością polityki personalnej Kościoła.
Zanikało więc niebezpieczeństwo wykorzystania metody konia trojańskiego,
gdyż malały szanse na zaostrzenie kursu w polityce wyznaniowej. Marginalne
znaczenie miały też próby propagandowego wykorzystania tej grupy, gdyż
w zdecydowanej większości duchowni ci nie cieszyli się autorytetem wśród
wiernych. Tak więc jej istnienie stanowiło jedynie propagandowy sukces władz
PRL48.
W dekadzie Gierka funkcjonariusze SB byli bardzo aktywni w pracach
zmierzających do konfliktowania księży i osób konsekrowanych. Klasycznym
przykładem udanej próby dezintegracji była ich ingerencja w wybór prowincjonalnych władz oblatów. Do kard. Wyszyńskiego wysłano w tej sprawie trzy
anonimy, które miały na celu dyskredytację niepożądanego – z punktu widzenia
władz PRL – kandydata. Na urząd prowincjała zgromadzenia wybrano ojca,
który był akceptowany przez SB49.
Wśród najperfidniejszych gier operacyjnych przeprowadzonych przez oficerów SB znajdowała się sprawa walki z ks. Marianem Lipskim. Na początku lat
70. podjął on próbę uruchomienia drugiego kościoła w miejscowości Świder
koło Otwocka. Kombinacja operacyjna przygotowana przez ppor. T. Korzeniowską i ppor. Z. Koronowicza z Referatu Służby Bezpieczeństwa w Otwocku
polegała na wyreżyserowaniu kompromitacji moralnej księdza. Jej celem było
46
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poderwanie autentycznie wysokiego autorytetu duchownego i przekonanie
lokalnej społeczności o jego romansie z „Jolą C.”, w której rolę wcieliła się
ppor. Korzeniowska. Nie odniosło to skutku, gdyż ks. Lipski z ambony obnażał
misterną grę aparatu bezpieczeństwa. W końcu został on pobity przez „nieznanych sprawców”. Prymas Wyszyński uległ tym wszystkim okolicznościom,
a oddanego sprawie Kościoła księdza odwołał z parafii i przeniósł na teren
powiatu skierniewickiego. Służba Bezpieczeństwa uznała to za swój sukces50.
Kurs zmierzający do rozbicia wewnętrznej spoistości stanu kapłańskiego
i zakonnego obowiązywał przez całą dekadę lat 70. „Dopóki Kościół stanowić
będzie monolit, dopóty przychodzić mu będzie ochota na próbę sił i walkę
z socjalizmem”51 – brzmiała jedna z tez Stanisława Kani. Trwała więc rozbudowa struktur Departamentu IV MSW, które przybrały swą ostateczną
postać. W jego komórkach pracowało około tysiąca funkcjonariuszy. Różne
kategorie agentury, które zaewidencjonował w 1971 r. ten pion operacyjny,
przeliczano na 4 tys. duchownych i świeckich. W 1979 r. liczba ta wzrosła
do prawie 5,8 tys. Tadeusz Ruzikowski w wynikach swych badań podał, że
w 1976 r. w kartotekach SB zarejestrowano 2300 duchownych, tj. około
9 proc. z ogólnego stanu księży, biskupów oraz alumnów świeckich i zakonnych52. Z kolei z wyliczeń Jana Żaryna wynika, że w 1977 r. Departament IV
MSW wśród duchowieństwa świeckiego i zakonnego zwerbował 2760 tajnych współpracowników, w większości na wsi; stanowiło to 15 proc. stanu
kapłańskiego. W niektórych województwach SB chwaliła się współpracą co
czwartego księdza. Pracę agenturalną określały nadal dwie cechy: indywidualnie zróżnicowana aktywność (część nie była świadoma, że została zaliczona
w poczet TW lub kontaktów operacyjnych) i nierównomierne występowanie
w różnych regionach kraju. Liczby jednak systematycznie rosły, a apogeum
agenturalnej penetracji środowisk kościelnych osiągnięto w pierwszej połowie
lat 80.53 Dzięki teczkom ewidencji operacyjnej na księży (TEOK) SB dysponowała wiedzą o tym środowisku wielokrotnie większą niż o jakimkolwiek
innym. Podczas rozkładu systemu komunistycznego prawie wszystkie teczki
operacyjne zostały zniszczone lub usunięte z archiwów MSW PRL54.
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W sferze stymulacyjnych działań funkcjonariuszy PRL były wszystkie stanowiska kościelne. Chodziło o zakłócanie dobrych relacji między dziekanami,
proboszczami i wikariuszami. Najczęstszą metodą manipulacji były indywidualne rozmowy z księżmi, organizowane często pod banalnym pretekstem.
Duchownych częstowano wtedy kawą, herbatą lub koniakiem. Niepowtarzalną
okazję do „lojalizacji” dawały ślubowania duchownych na wierność PRL.
Ogólnopolską akcję ślubowań – wzorowaną na tej z czasu apogeum stalinizmu
– próbowano zorganizować w 1974 r. Spotkała się ona ze zdecydowanym sprzeciwem biskupów55. Istotę „lojalizacji” duchownych w latach 70. w kierunku
ich zeświecczenia znajdziemy w monografii Bartosza Kaliskiego, który zwrócił
uwagę na rolę stosowanych wówczas bodźców materialnych56.
Władze PRL szykanowały wybitnych duszpasterzy akademickich i najaktywniejszych studentów. Represje dotknęły m.in. ojca Huberta Czumę, który
w latach 1973–1979 był duszpasterzem akademickim w parafii św. Andrzeja
Boboli w Szczecinie, czy o. Ludwika Wiśniewskiego z Lublina. Działalność
DA wpłynęła na tworzenie się struktur Studenckiego Komitetu Solidarności
i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz krzepnięcie środowisk
opozycyjnych57.
Specjalną wagę przykładano do ograniczenia liczby kleryków seminariów
duchownych. Na jednym z pierwszych spotkań Zespołu ds. Polityki Wyznaniowej kierownik Wydziału Nauki KC PZPR Andrzej Werblan postawił ważną
tezę: „Nie ilość kaplic będzie decydować o postępach laicyzacji, lecz dopływ
kadry kleru”58. Dlatego SB podejmowała w seminariach duchownych próby
pozyskiwania kleryków do współpracy agenturalnej lub rezygnacji z powołania
kapłańskiego. Działania służyły też rozbijaniu spójności środowiska profesorów.
55

Komunikat 141 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski [w:] Komunikaty Konferencji
Episkopatu Polski 1945–2000, (wstęp i oprac.) J. Żaryn (Warszawa–Poznań: Sekretariat Episkopatu Polski, Pallottinum, 2006): s. 141; A. Jankowiak, „Konflikt wokół składania przysięgi
na wierność PRL-owi przez księży w Wielkopolsce w latach siedemdziesiątych” [w:] Władze
wobec Kościołów..., s. 157–162.
56
B. Kaliski, Archidiecezja gnieźnieńska w czasach komunizmu 1945–1980 (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012): s. 178–180.
57
R. Włodkowski, „Szczecińskie Duszpasterstwo Akademickie lat siedemdziesiątych w świetle dokumentów państwowej administracji wyznaniowej” [w:] Między Warszawą a regionem. Opozycja przedsierpniowa na Pomorzu Zachodnim, (red.) K. Kowalczyk, M. Paziewski,
M. Stefaniak (Szczecin: IPN, Uniwersytet Szczeciński – Instytut Politologii i Europeistyki,
2008): s. 168–180; J. Żaryn, Dzieje Kościoła..., s. 359–372.
58
Protokół posiedzenia Zespołu KC ds. Polityki Wyznaniowej w dniu 19 listopada 1971 r.
[w:] Tajne dokumenty. Państwo – Kościół..., s. 83. W latach 1945–1971 do seminariów duchownych przyjęto ponad 18,5 tys. kleryków. Tylko w 1971 r. trafiło tam 586 młodych ludzi,
a wyświęconych zostało ponad 355 neoprezbiterów. Zmarło wtedy tylko 193 księży (Kościół
katolicki w Polsce 1945–1972. Duchowieństwo i wierni. Miejsca kultu. Życie religijne, (oprac.)
W. Zdaniewicz (Poznań–Warszawa: Pallottinum, 1978): s. 38–40, 43, 46).

Glaukopis nr 33 | 301

Z polityką „lojalizacji kleru” łączyła się indoktrynacja kleryków w wojsku59.
W polityce ekipy Edwarda Gierka widać pewne ograniczenie represji wobec
księży uznanych za wrogów ustroju socjalistycznego. W narastającym kryzysie
systemu nie rezygnowano z brutalnych metod. Dowodem był los radomskiego
duchownego – ks. Romana Kotlarza60.
Spójrzmy w tym miejscu na wybrane elementy polityki wobec katolików
świeckich. Przejawem nowego otwarcia w polityce wyznaniowej było z pewnością przerwanie peregrynacji pustych ram, które symbolizowały apogeum milenijnego konfliktu i kilkuletni impas w relacjach państwo–Kościół. Zuchwałe
uwolnienie kopii obrazu jasnogórskiego przez ks. Józefa Wójcika w dniu
12 czerwca 1972 r. nie spotkało się z reakcją partii. Łucja Marek stwierdziła
w jednej ze swych monografii, że „ks. Wójcik dopomógł Gierkowi zakończyć
niewygodną i wręcz niezręczną dla niego sprawę obrazu, który został przecież
internowany na jego polecenie”61.
Deklaracje normalizacji w stosunkach z Kościołem zaowocowały wzrostem
aktywności wspólnot parafialnych (postulaty budowlane, pielgrzymki, ruch
oazowy). Pomimo antyreligijnego kursu władz partyjno-państwowych rozwijały
się kultura i życie religijne wiernych. Przyjrzyjmy się metodom walki władz
PRL z ruchem pątniczym. Typowe działania w tym zakresie podejmowała
administracja wyznaniowa. Do kanonu należało przekształcanie tradycyjnych
pielgrzymek pieszych w podróże kolejowe lub autobusowe. Alternatywne wobec
parafialnych pielgrzymek stawały się inspiracje różnego rodzaju wycieczek,
rajdów turystyczno-krajoznawczych w kraju i zagranicą, w tym tzw. pociągiem
przyjaźni. Inicjatywy pielgrzymkowe wykorzystywano dość instrumentalnie.
W dyplomatycznej grze ze Stolicą Apostolską użyto np. faktu wysłania w październiku 1971 r. do Rzymu na uroczystości beatyfikacyjne o. Maksymiliana
Kolbego oficjalnej delegacji oraz pozwolenia na ten wyjazd dużej grupie pielgrzymów. Watykan doceniał te decyzje, co władze w Warszawie uznały za
swój sukces.
Ruch pielgrzymkowy rozwijał się bardzo dynamicznie po wyborze Jana
Pawła II. Wspomnijmy o przesunięciu pierwszej wizyty Jana Pawła II, który
po objęciu godności pragnął uczestniczyć w 1979 r. w majowych obchodach
900-lecia męczeńskiej śmierci św. Stanisława, uznawanego przez komunistów
za patrona walki Kościoła z państwem. Władze PRL starały się ograniczyć
liczbę wiernych pielgrzymujących na spotkania z papieżem Polakiem. Służba
Bezpieczeństwa systematycznie otaczała tę aktywność kontrolą. Szczególnie
59
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dotkliwe restrykcje stosowano wobec księży organizatorów grup pątniczych
na Jasną Górę. Kulminacyjny moment konfliktu o swobodę pielgrzymowania
nastąpił w ciągu kilkunastu tygodni po pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce
i Częstochowie. Władze PRL opracowały koncepcję odcięcia klasztoru i sanktuarium jasnogórskiego od reszty miasta przez budowę tunelu i trasy szybkiego
ruchu. Sprawa trwała do wiosny 1981 r., kiedy odstąpiono od jej kontynuacji,
prawdopodobnie dzięki bezpośredniej interwencji Jana Pawła II. Wszystkie te
działania nie powstrzymały tendencji występującej w PRL od końca lat 70.,
która polegała na gwałtownym wzroście liczby pątników62.
Dowodów na twierdzenie, że w omawianej dekadzie pryncypialnie zwalczano
religię metodami administracyjnymi dostarczają też inne sfery życia. Edukację religijną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym niezmiennie prowadzono
w pozaszkolnych punktach katechetycznych. Świeccy i duchowni nauczyciele religii nadal nie mogli korzystać z żadnych praw pracowniczych. Przeciw
nauczaniu religii rozpętano nagonkę w środkach przekazu. Działo się tak
zgodnie z duchem laicyzacji sterowanej przez państwo wrogie religii, które nie
porzucało „wojującego ateizmu” poprzednich ekip rządzących. Realizowało ten
program m.in. Ministerstwo Oświaty i cała prasa komunistyczna63. W marcu
1972 r. Episkopat skrytykował w specjalnym memoriale socjalistyczny model
wychowawczy w polskiej oświacie (brak możliwości świadomego wyboru światopoglądu, zerwanie z tradycją historyczną narodu, promocję osób posłusznych
dyrektywom partii). W następnym roku władze podjęły prace zmierzające
do reformy oświaty (tzw. szkoły zbiorcze) i wprowadzenia wychowawczego
monopolu państwa. Groziło to przymusową ateizacją64. Pomysł zaczerpnięty
z ZSRS wkrótce okazał się fiaskiem.
Dekada Edwarda Gierka przyniosła ofensywę w świeckiej obrzędowości
i obyczajowości. Skutki kolejnego etapu polityki laicyzacji przetrwały w świadomości katolików po upadku PRL i PZPR (określenie ,,Święto Zmarłych”
zamiast Dzień Wszystkich Świętych, ,,dzień górnika” w miejsce tradycyjnego
górniczego święta, czyli obchody dnia św. Barbary, patronki górników)65.
Pomimo niesprzyjających warunków lata 70. przysłużyły się znacznemu
rozwojowi potencjału intelektualnego katolicyzmu. Był to m.in. rezultat
62
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działalności katolickich uczelni i częstszych niż w czasach Gomułki wyjazdów
studentów na studia zagraniczne. Paradoksalnie w okresie największej w PRL
prosperity gospodarczej liczba duchownych wzrosła o prawie 30 proc. Powołania kapłańskie i liczba duszpasterzy plasowały Polskę na najwyższych miejscach. W tym kontekście szczególne miejsce należy przypisać rozwojowi ruchu
oazowego, zapoczątkowanego przez ks. Franciszka Blachnickiego na początku
lat 50. W Krościenku w Pieninach rozwijał się tzw. Żywy Kościół, a od 1975 r.
Ruch Światło-Życie. W roku pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
zainicjowano Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, co oznaczało rozwój działalności
społecznej dla Kościoła (ponad 42 tys. ludzi w ponad 1500 wspólnotach)66.
Najbardziej spektakularnym polem konfliktu między władzami państwowymi a katolikami w latach 70. było budownictwo sakralne. Władze lekceważyły rzeczywiste potrzeby, choć te uległy kumulacji wobec drastycznych
ograniczeń w koncesjach w minionym ćwierćwieczu. Dodatkowo w dekadzie
Gierka wzrosła o 3 mln liczba ludności Polski i w wyniku migracji ze wsi do
miast powstały nowe osiedla mieszkaniowe bez kościołów. Pozwolenia na
wzniesienie nowego kościoła oscylowały na poziomie kilku procent w stosunku
do przedkładanych postulatów. Nie pomagały petycje katolików zaopatrzone
w kilkanaście tysięcy podpisów, argumenty o odległości kilkunastu kilometrów
dzielących wioski od najbliższego kościoła parafialnego lub zupełnym braku
świątyń w nowych, kilkudziesięciotysięcznych osiedlach miejskich. Merytorycznych kryteriów nie brano pod uwagę. Decydowały względy polityczne
np. stopień lojalności ordynariusza diecezji lub stan napięcia społecznego.
Przychylniej rozpatrywano postulaty płynące ze wsi, niż z robotniczych dzielnic
miast. Brak wolności budowania świątyń wywołał plagę nielegalnych inicjatyw budowlanych. Na szeroką skalę dotkliwe przeciwdziałania podejmowali
wtedy funkcjonariusze SB. Najbardziej kompromitujące dla władz PRL były
pacyfikacje mieszkańców wsi, które przeprowadzono w południowej Polsce
(w Brudzowicach w województwie katowickim, diecezji częstochowskiej, Szklarach koło Olkusza w archidiecezji krakowskiej). Podczas konfliktu o budowę
nowego kościoła w Ciścu koło Żywca życie stracił dwudziestosześcioletni
Czesław Ścigaj, który został pobity przez „nieznanych sprawców”. Połowa
„dzikich” inwestycji była prowadzona w diecezji przemyskiej, którą kierował
bp Ignacy Tokarczuk. Pomimo represji i szykan, dotykających księży i katolików
świeckich, w omawianej dekadzie zbudowano prawie 300 kościołów i nieco
ponad 100 kaplic. W rezultacie za cenę ratowania systemu władze PRL okazały
się gotowe na rezygnację z części swych prerogatyw w zakresie budownictwa
sakralnego i w 1981 r. zliberalizowały politykę67.
Katolicy świeccy w całym okresie PRL przyjmowali różne postawy wobec
ustroju politycznego i rządzących w państwie. Stanowiska te możemy umieścić
66
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w przedziale między opozycją i niezależnością a zaangażowaniem i kolaboracją.
Nie sposób stworzyć mechanizmów i portretu zachowań, gdyż na dynamikę
aktywności nakładała się ewolucja reakcji. Procesy indywidualnych wyborów
były bardzo skomplikowane, trudno więc o dane statystyczne. Zdarzali się
katolicy, którzy działali na rzecz Kościoła i socjalistycznej ojczyzny równocześnie. Jednym z takich przykładów katolickiego ketmana był Wiesław Gwiżdż
(1934–2008), który zasłużył się w pracy środowisk katolików świeckich na
Śląsku, a jednocześnie był dla SB cennym TW o pseudonimach „Dąbrowski”
(1966–1978) i „Plastyk” (1978–1985). Uzdolniony artystycznie dziennikarz
zdobył zaufanie ordynariusza katowickiego bp. Herberta Bednorza, duchowieństwa i działaczy katolickich, także spoza diecezji. Był członkiem jednej
z podkomisji I Synodu Diecezji Katowickiej (1972–1975). W interesującym nas
okresie zaangażował się w pracę Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych,
a od następnej dekady Polskiego Związku Katolicko-Społecznego (był także
posłem i uczestnikiem obrad okrągłego stołu). Jego tajna działalność przyczyniła
się do wzmocnienia pozycji i kariery w ruchu katolików świeckich. Swą współpracą z tajną policją polityczną wytłumił w sobie wyrzuty sumienia związane
z „błędami przeszłości” i za sugestią funkcjonariuszy SB nabrał przekonania,
że podwójną rolą łagodził napięcia w relacjach państwo–Kościół, w tym konflikty między księżmi i władzami PRL. Wysokich funkcjonariuszy Wydziału IV
katowickiej SB informował np. o reakcjach bp. Bednorza i kurialistów na
politykę ekipy Edwarda Gierka i miejscowych władz, planowanych zmianach
personalnych w parafiach, ocenach ordynariusza i kurialistów w stosunku do
działalności Kazimierza Świtonia (założyciela Komitetu Wolnych Związków
Zawodowych i działacza Ruchu Praw Człowieka i Obywatela)68.
Działalność katolików świeckich w PRL, w tym podczas dekady Gierka,
łączy się z podstawowymi wartościami. To właśnie zasada dochowania wierności imponderabiliom spowodowała, że wobec próby zmian w Konstytucji PRL
Stanisław Stomma, długoletni poseł na Sejm PRL i Koła „Znak”, zdobył się na
gest protestu. Był to gest symboliczny i jednocześnie racjonalny w sytuacji osamotnienia Stommy w grupie posłów katolickich oraz klęski obranej uprzednio
linii politycznej. Wobec groźby Stanisława Kani, który ostrzegał, że głosowanie
musi być jednomyślne, gdyż inne zakończy jego karierę polityczną, Stomma miał
gotową odpowiedź: „Wszystko się kiedyś kończy”. Decyzja zapadła w imię „walki
o wartości podstawowe, dla bytu narodowego ostateczne”69. Wstrzymanie się
od głosu przez Stanisława Stommę i jednocześnie poparcie zmian w konstytucji
68

Ł. Marek, „»...by i kuria i władze były zadowolone...«. Podwójna działalność świeckich
katolików na przykładzie Wiesława Gwiżdża” [w:] Sensus catholicus. Katolicy świeccy w Polsce
Ludowej. Postawy – aktywność – myśl. Studia i szkice, (red.) R. Ptaszyński, T. Sikorski (Toruń:
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014): s. 552–568.
69
Cyt. za: R. Ptaszyński, „Stanisław Stomma 1908–2005. Szkic do biografii politycznej
katolickiego intelektualisty” [w:] Sensus catholicus..., s. 429–430.

Glaukopis nr 33 | 305

przez pozostałych posłów, w tym Janusza Zabłockiego, spowodowały rozłam
w środowisku znakowskim. W Sejmie VIII kadencji uformowane zostało Katolicko-Społeczne Koło Poselskie „Znak”, które zyskało potoczne miano „neo-Znak”.
Zabłocki poszukiwał kontaktów ze środowiskami chadeckimi i narodowymi
i drogą legalną rozpoczął prace nad nowym ruchem chrześcijańsko-społecznym.
Z kolei środowiska Więzi i Tygodnika Powszechnego wsparły Komitet Obrony
Robotników oraz społeczno-edukacyjne inicjatywy demokratycznej opozycji70.
W fazie schyłkowej znalazło się wówczas Stowarzyszenie PAX. Stało się tak
nie tylko dlatego, że jego lider Bolesław Piasecki tracił zdrowie (zmarł w nocy
z 31 grudnia na 1 stycznia 1979 r.). Wydaje się, że kryzys spowodował brak
reakcji Edwarda Gierka na list, który Piasecki skierował do I sekretarza
KC PZPR 26 grudnia 1970 r., a w którym proponował przekształcenie PAX
w partię polityczną. Podobnie z chwilą wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża
w gruzach legła teza lidera PAX o „nieuchronności stopniowego przejścia hierarchii kościelnej na pozycje prosocjalistyczne”. Jednocześnie warto pamiętać,
że system trójpartyjny z hegemoniczną pozycją PZPR przetrwał jeszcze kolejną
dekadę, podobnie jak fenomen imperium biznesowego, które stworzył Bolesław
Piasecki w kraju nad Wisłą71.
*
Podsumowując, należy stwierdzić, że polityka wyznaniowa władz PRL
w latach rządów ekipy Edwarda Gierka koncentrowała się na ograniczaniu
społecznych wpływów Kościoła katolickiego. Wbrew deklaracjom, nie doszło
do normalizacji relacji, a przyczyny były ideologiczne i doktrynalne. Skoncentrowano się na polityce personalnej w stosunku do hierarchii, kleru i katolików
świeckich. Dążono do wzrostu ich lojalności wobec państwa, a docelowo
planowano afirmację ustroju przez duchowieństwo. Fiasko walki z prymasem Wyszyńskim, którego początkowo postrzegano jako wroga numer jeden,
oraz niepowodzenie w akcji poróżnienia kardynałów Wyszyńskiego i Wojtyły,
a wreszcie wybór tego drugiego na Stolicę Piotrową oznaczały całkowite niepowodzenie przyjętej strategii polityki wyznaniowej. Antyreligijna i antykościelna
polityka przyczyniła się do wzrostu aktywności duchownych, a w konsekwencji
rozwoju różnych form życia religijnego. Kościół zyskał sprzymierzeńca w postaci
wielu organizacji opozycyjnych.
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*

The directions of religious policy during the Gierek
decade
The following article is an outline of the priorities of the regime’s attitude
towards the Catholic Church during the 1970s. The ruling circle of First Secretary Edward Gierek did not in any significant way alter the measures decided
upon and undertaken during the previous quarter-century of communism.
According to Stalinist-era guidelines, which the regime attempted to implement
during the fourteen-year Gomułka era, religion – and the Catholic Church
in particular – were viewed as barriers obstructing the building of a socialist
(communist) system. During the following decade, the regime promoted the
propaganda slogan of the mutual normalization of relations while simultaneously beefed-up the party-state apparatus responsible or religious policy in
order to reduce the authority and social influence of the Church. The priority
became personal policy towards the bishops, priests, and the faithful. Within
it, the regime undertook various disintegrative operations. In relation to the
upper hierarchy, the regime attempted to forge an agreement with the Vatican without the participation of the Primate or the Polish Episcopate; to sow
conflict between Cardinal Wyszyński and Karol Wojtyła; and to discredit the
Biship of Przemyśl, Ignacy Tokarczuk. The strategy of “loyalizing” the clergy
involved: supporting pro-regime “Caritas” priests; developing the network of
agents and informers within the clergy; and persecuting and repressing the
intransigent. The sermon pulpit was to serve the affirmation of the regime. Lay
Catholic were subjected to indoctrination with the intention of promoting
atheization under the guise of secularization. These anti-religious and anti-Church policies did not weaken the activism of the clergy or the development
of various forms of culture and religious life. The election of Cardinal Karol
Wojtyła Pope and the effect of his first pilgrimage to his homeland signified
the failure of the strategic thrust of the regime’s religious policy and, in light of
the following decade, foreshadowed the implosion of the communist system.

Rafał Łatka

PRIORYTETY POLITYKI
WYZNANIOWEJ WŁADZ PRL
W LATACH OSIEMDZIESIĄTYCH
Uwagi wstępne
Relacje państwo–Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury
w Polsce cieszą się od wielu lat niesłabnącym zainteresowaniem badaczy. Najsłabiej, z wielu istotnych względów, zostały opisane lata 80.1 Zasadniczym
1
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nr 1 (2016): s. 221–231. Główną przyczyną jest wybrakowanie dokumentacji aparatu bezpieczeństwa i akt PZPR, zob. szerzej: S. Cenckiewicz, „Znaczenie archiwaliów służb specjalnych
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(red.) S. Flis (Gdańsk: IPN, 2011); R. Drabik, „Hasło »wycofywać«, czyli jak SB niszczyła akta
w archiwach PZPR (1989)”, Glaukopis, nr 25–26 (2012): s. 359–374. Od kilku lat staram się
swoimi publikacjami wypełnić lukę badawczą w opisie dziejów Kościoła katolickiego w Polsce
,,ludowej” w latach 80. Zob. R. Łatka, „Propaganda władz PRL wobec II wizyty Jana Pawła II
na przykładzie Gazety Krakowskiej”, Komunizm. System – Ludzie – Dokumentacja, nr 2 (2013):
s. 95–107; tenże, „Stosunki państwo–Kościół w latach osiemdziesiątych na przykładzie wizyt
Jana Pawła II w Krakowie” [w:] Stosunki państwo–Kościół w Polsce w latach 1944–2010.
Studia i materiały, (red.) R. Łatka (Kraków: IPN, 2012): s. 93–104; tenże, „Obraz opozycji
w czasie rozmów Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski w latach
1980–1983” [w:] Miejsce i rola opozycji w systemach autorytarnych i demokratycznych, (red.)
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celem poniższej analizy będzie przedstawienie w syntetyczny sposób priorytetów
polityki wyznaniowej władz PRL w latach 80., określenie najważniejszy celów
działania dygnitarzy partyjno-państwowych oraz przyjrzenie się ich efektom.
Na wstępie rozważań należy podkreślić, że ostatnia dekada istnienia Polski
,,ludowej” w znaczący sposób różniła się od lat poprzednich. Najważniejszą
tego przyczyną było powstanie „Solidarności”, które wymusiło na władzach
PRL wiele nieplanowanych ustępstw wobec społeczeństwa i Kościoła. Zmiany
w polityce władz wobec Kościoła były uwarunkowane przeniesieniem uwagi ze
zwalczania tej instytucji na kontrolę nad nowopowstałym związkiem zawodowym, w bezpośredni sposób zagrażającym władzy komunistycznej2. Poniższa
analiza kończy się na wyborach czerwcowych z 1989 r., gdyż data ta stanowi
kres prowadzonej przez władze PRL polityki wyznaniowej.
Spojrzenie na priorytety polityki władz Polski ,,ludowej” należy rozpocząć od
wskazania, że Kościół dzięki sprawnej polityce prymasa Stefana Wyszyńskiego
K. Kowalik, M. Kluzik (Kraków: Dante, 2013): s. 43–62; tenże, „Obraz Kościoła katolickiego w latach osiemdziesiątych w »Dziennikach politycznych« Mieczysława Rakowskiego”,
Zeszyty Historyczne WiN-u, nr 38 (2013): s. 121–158; tenże, „Reakcje na zabójstwo ks. Jerzego
Popiełuszki na podstawie wybranych dokumentów Komitetu Krakowskiego PZPR i tekstów
»Gazety Krakowskiej« (1984–1985)”, Sowiniec, nr 43 (2013): s. 103–116; tenże, „SB wobec
III pielgrzymki Jana Pawła II do PRL na przykładzie Krakowa”, Glaukopis, nr 31 (2014):
s. 349– 368; tenże, „Służba Bezpieczeństwa wobec drugiej wizyty Jana Pawła II w PRL w 1983
roku na przykładzie Krakowa” [w:] II Zimowa szkoła historii najnowszej. Referaty, (red.)
Ł. Kamiński, T. Sudoł, M. Żuczkowski (Warszawa: IPN, 2014): s. 213–220; „Kościół
wobec »Solidarności« czyli wsparcie idei niezależnych związków zawodowych” [w:] Kościoły
i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, (red.) W. Uruszczak, K. Krzysztofek,
M. Mikuła (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014): s. 345–355; tenże,
„Krakowskie władze wobec »księży negatywnych« na przykładzie ks. Adolfa Chojnackiego
(1932–2001)” [w:] Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2014. Referaty, (red.) Ł. Kamiński,
M. Hańderek (Warszawa: IPN, 2015): s. 152–159; tenże, „Antykościelny zwrot w polityce
wyznaniowej władz PRL po drugiej pielgrzymce Jana Pawła II na przykładzie województwa
krakowskiego” [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2014, (red.) Ł. Kamiński, J. Szumski
(Warszawa: IPN, 2015): s. 145–155; tenże, „Zmienna amplituda stosunków państwo–Kościół
katolicki w PRL w latach osiemdziesiątych XX w.”, Res Historica, nr 39 (2015): s. 225–256;
tenże, Polityka władz PRL wobec Kościoła katolickiego w województwie krakowskim w latach
1980–1989 (Kraków 2016). Zob. także: Pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa w oczach SB.
Wybór dokumentów, (oprac.) R. Łatka (Kraków: IPN, Dante, 2013).
2
Można w tym miejscu zauważyć pewną analogię z okresem 1944/45–1948, gdy komuniści
nie podejmowali walki z Kościołem, chcąc zadbać o ustabilizowanie swojej władzy i pokonanie zagrażających jej w bezpośredni sposób organizacji niepodległościowych. Z tego względu
wielu badaczy nazywa ten okres polityką ,,wzajemnego mijania się”, również Kościół starał
się nie drażnić w tym czasie władz. Na ten temat zob. szerzej: J. Żaryn, Kościół, a władza
w Polsce (1945–1950) (Warszawa: DiG, 1997); tenże, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce
(1944–1989) (Warszawa: Neriton, 2003): s. 64–88; A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce
1945–1970 (Kraków: Wydawnictwo PiT, 1995): s. 7–17; A. Dudek, R. Gryz, Komuniści
i Kościół w Polsce (1945– 1989) (Kraków: Znak, 2006): s. 9–37; oraz tekst Józefa Mareckiego
w niniejszym tomie.
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zbudował sobie w ramach systemu politycznego PRL niezwykle silną pozycję.
Nie ma potrzeby szerzej tej kwestii rozwijać, gdyż zostanie ona poruszona
w innych artykułach znajdujących się w dziale, niemniej warto podkreślić,
iż to rola przywódcy polskiego Kościoła i Episkopatu Polski miała kluczowe
znaczenie dla utrzymania niezależności tej instytucji w Polsce ,,ludowej”3.
Moja analiza ze względu na precyzję wykładu będzie miała charakter problemowo-chronologiczny. Zasadniczym powodem takiego uporządkowania tekstu
jest waga, jaką przywiązywali dygnitarze partyjni do poszczególnych zagadnień
w ramach prowadzonej polityki wobec Kościoła katolickiego4. Dla władz PZPR
to kontakt z hierarchią kościelną miał, w ramach polityki wyznaniowej prowadzonej w ostatniej dekadzie PRL, największe znaczenie. Z tego względu uwagi
na ten temat pojawią się w pierwszej części mojej analizy. W drugiej części tekstu
zostaną przedstawione cele i metody działań władz wobec pielgrzymek Jana
Pawła II, które miały ogromny wpływ na kształt stosunków państwo–Kościół
w latach 80. Kolejna część artykułu to spojrzenie na priorytety polityki władz
wobec szeregowego duchowieństwa, które sprowadzały się w głównej mierze
do stałego nadzoru i odcinania kleru od działalności opozycyjnej. W ostatniej
części tekstu znajdą się charakter polityki władz PRL wobec środowisk katolików świeckich, gdyż była ona w zasadniczej mierze uwarunkowana sposobem
postępowania z hierarchią kościelną oraz z duchowieństwem. W podsumowaniu
znajdą się wnioski, jakie wynikają z próby całościowego spojrzenia na priorytety
polityki wyznaniowej władz Polski ludowej w ostatniej dekadzie PRL.

Utrzymanie poprawnych stosunków z hierarchią
kościelną i wykorzystywanie jej społecznego
autorytetu
Kościół w lata 80. wchodził wzmocniony. Wynikało to z dwóch istotnych
czynników: sprawnej polityki prymasa Wyszyńskiego oraz wyboru kard. Karola
Wojtyły na papieża i jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. Jak
trafnie stwierdził Jan Żaryn:
3

J. Żaryn, Kościół w PRL (Warszawa: IPN, 2004); R. Łatka, „Czy prymasa Wyszyńskiego można
określać mianem realisty politycznego?” [w:] Realizm polityczny, (red.) R. Łatka, Politeja, nr 25 (2013):
s. 201–212. Zob. również: E. Czaczkowska, Kardynał Wyszyński. Biografia (Warszawa: Znak, 2013).
4
Znacznie mniejsze znaczenie dla polityki wyznaniowej w latach 80. miały inne Kościoły
i związki wyznaniowe, które pozostawiam poza obrębem swoich zainteresowań. Szczególnie
istotną rolę w walce z Kościołem katolickim w latach 50. i 60. odgrywał zorganizowany przez
władze Kościół narodowy. Na ten temat zob. szerzej: K. Białecki, Kościół narodowy w Polsce
1944–1965 (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003); S. Kowalik, Konflikt wyznaniowy
w Wierzbicy. Niezależna parafia w polityce wyznaniowej władz PRL (1962–1977) (Lublin:
IPN, 2012).
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Niewątpliwie – ostateczną – w jakiejś mierze, jak się okazało –
porażką władz było wydarzenie z 16 października 1978 r., kiedy to
na wieść o wyborze Jana Pawła II, kiedy cały naród się cieszył, upadły
wszystkie nadzieje komunistów. Wydarzenie to stało się symbolem
totalnej porażki komunistów, do której się publicznie nie przyznawali
i w pełni jej nie rozumieli. To był też moment, w którym rozbieżność
między narodem a komunistami była największa. Gdy analizuje się
zachowania społeczne i zachowania władzy tego dnia, widać wyraźnie,
jak bardzo komuniści oddalili się tego dnia od narodu5.

Pierwsza pielgrzymka przyniosła rewolucyjne rezultaty i pogłębiła delegitymizację władz, które już wcześniej były osłabione narastającym kryzysem
społeczno-ekonomicznym. Jak zauważył Andrzej Nowak, ,,efekty nauki Jana
Pawła II z wizyty w PRL przyszły szybko, a Polacy na nowo uwierzyli, że mogą
stanowić wspólnotę”6. To właśnie pierwsza wizyta polskiego papieża okazała się
jednym z najistotniejszych źródeł rewolucji „Solidarności”7, rewolucji, która
przyniosła również zasadnicze zmiany w polityce władz PRL wobec Kościoła.
Kościół już przed wybuchem strajków w lipcu 1980 r. zdawał sobie sprawę,
że sytuacja społeczno-ekonomiczna państwa jest trudna i biskupi zwracali
na to uwagę władzom komunistycznym8. Jednakże ich ostrzeżenia nie wpłynęły na zmiany w polityce struktur partyjno-państwowych. Kryzys, który
wybuch w lipcu i stopniowo rozprzestrzeniał się na cały kraj, aby ostatecznie
doprowadzić do powstania „Solidarności”, był dla władz całkowitym zaskoczeniem. Prymas Wyszyński pierwszy raz do kwestii strajków odniósł się w czasie
nabożeństwa w Wambierzycach Śląskich 17 sierpnia. W czasie swojej homilii
podkreślał: ,,Świat robotniczy podejmuje starania o należne Narodowi prawa
społeczne, moralne, ekonomiczne”. Jednocześnie zwracał uwagę, że należy

5

J. Żaryn, „Stosunki państwo-Kościół katolicki w latach siedmdziesiątych XX w.” [w:] „Oaza
wolności”. Duszpasterstwa akademickie w latach siedemdziesiątych XX w., (red.) M. Marcinkiewicz
(Szczecin: IPN, 2011): s. 17. Zob również: M. Zaremba, „Zimno, ciepło, gorąco. Nastroje
Polaków od »zimy stulecia« do lata 1980” [w:] Solidarność od wewnątrz 1980–1981, (red.)
A. Friszke, K. Persak, P. Sowiński (Warszawa: IPN, 2013): s. 21–22.
6
A. Nowak, Kościół na straży polskiej wolności, t. 4: Czas walki z Bogiem (Kraków: Biały
Kruk, 2011): s. 152.
7
A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…, s. 346– 347; J. Żaryn, „Jan Paweł II pogromca
żelaznej kurtyny” [w:] Solidarność z Błoń. Wokół nauczania społecznego Jana Pawła II, (red.)
M. Drzonek, M. Siedziako (Szczecin: IPN, 2011): s. 20–21; tenże, „Państwo–Kościół
katolicki w Polsce 1956–1989” [w:] PRL od grudnia 70 do czerwca 1989, (red.) K. Persak,
P. Machcewicz (Warszawa: Bellona, 2011): s. 76–77; R. Łatka, Stosunki państwo–Kościół
w latach osiemdziesiątych…, s. 96–97.
8
R. Łatka, Kościół wobec wybuchu strajków w 1980 roku, http://histmag.org/Kosciol-wobec-wybuchu-strajkow-w-1980-roku-5391 (dostęp: 10 I 2016).
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,,pracować rzetelnie w poczuciu odpowiedzialności sumienia”9. Kolejna jego
wypowiedź poświęcona tej problematyce 26 sierpnia w czasie przemówienia
na Jasnej Górze była utrzymana w podobnym tonie. Zawierała fragmenty
korzystne dla władz i z tego względu Biuro Polityczne KC PZPR podjęło decyzję, by opublikować je w mediach10. W tym celu specjalnie je zmanipulowano
i opuszczono niekorzystne dla władz części tekstu11. Takie potraktowanie kazania
kard. Wyszyńskiego jest przykładem postawy dygnitarzy partyjnych przez całe
lata 80. Opierała się ona na przekonaniu, że można i należy wykorzystywać
hierarchię kościelną do wyciszania napięć społecznych12. To było priorytetowe
zadanie, które konsekwentnie realizowano już od sierpnia 1980 r.13, jak trafnie
bowiem przewidywano, biskupi na czele z prymasem Wyszyńskim w czasie
kryzysu sierpniowego nawoływali do dialogu i rozsądku. Nie byli zainteresowani
pogłębianiem kryzysu, obawiając się, że wymknie się on spod kontroli i doprowadzi do nieprzewidywalnych konsekwencji (wkroczenia wojsk sowieckich)14.
Stosunek biskupów i duchowieństwa do związku zawodowego powstałego
w 1980 r. był jednym z najistotniejszych wektorów kształtujących rzeczywistość
społeczno-polityczną w latach 1980–198115. W dokumentacji partyjnej dostrzegano, że biskupi poparli wiele elementów działalności „Solidarności” oraz, że Kościół
9

Kazanie Per Mariam ad Jesum, Wambierzyce 17 sierpnia 1980 r., cyt. za: P. Raina, Kardynał
Wyszyński i Solidarność (Warszawa: Von Borowiecky, 2005): s. 14, 30–31.
10
Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR a ,,Solidarność” 1980–1981, (oprac.) Z. Włodek
(A. Paczkowski) (Londyn: Aneks, 1992): s. 64.
11
J. Żaryn, „»Błogosławię was i wasze poczynania«. Prymas Wyszyński wobec powstania NSZZ
»Solidarność«”, Biuletyn IPN, nr 4 (2001): s. 26; P. Raina, Kardynał Wyszyński i Solidarność…,
s. 52; A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce…, s. 355.
12
Zob. szerzej: R. Łatka, Zmienna amplituda stosunków…, s. 225–256.
13
Rzecz jasna, kalkulacje władz miały podstawę również w analizie zachowania Kościoła
w czasie wcześniejszych kryzysów ustrojowych, tzw. polskich miesięcy (1956, 1968, 1970,
1980), gdy biskupi dążyli do wyciszania napięć społecznych. Zob. szerzej: J. Eisler, „Polskie
miesiące” czyli kryzys(y) w PRL (Warszawa: IPN, 2008).
14
AAN, KC PZPR, LI/74, Wydział Administracyjny, Polityka wyznaniowa 1977–1981,
Stosunki między Państwem i Kościołem, Warszawa, 1 VI 1981 r. k. 3–6; Ocena stosunku Kościoła do ostatnich wydarzeń w kraju, Warszawa, październik 1980 k. 116–117.
Zob. szerzej: R. Łatka, Polityka władz PRL wobec Kościoła katolickiego…, s. 125–139.
15
Na temat roli Kościoła w czasie Karnawału „Solidarności” zob. P. Raina, Kościół Katolicki
a Solidarność…; A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…, s. 361–372; J. Żaryn, Dzieje
Kościoła katolickiego…, s. 419–471; tenże, „Kościół katolicki a »Solidarność« 1980–1981”
[w:] J. Żaryn, Polska na poważnie (Gdańsk: Patria Media, 2013): s. 244–251; Z. Zieliński, Kościół w Polsce 1944–2007 (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009): s. 208–212;
W. Polak, „Kościół katolicki wobec Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego »Solidarność« w latach 1980–1989” [w:] Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych, (red.)
J. Kłaczkow, W. Rozynkowski (Toruń: Adam Marszałek, 2012): s. 404–425; R. Łatka, Kościół
wobec „Solidarności”…, s. 345–355; tenże, Polityka władz PRL wobec Kościoła…, s. 125–190.
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wywiera istotny wpływ na jego działaczy16. Ponadto w przekonaniu władz miał dzięki
jej powstaniu szansę na poszerzenie swojego oddziaływania społecznego, jednakże
Równocześnie kościół [sic!] przestrzegał przed niektórymi
tendencjami w Solidarności, zachowując wobec niej bezpieczny
dla siebie dystans:
– prezentował stanowisko, że Solidarność powinna się koncentrować
na wypełnianiu funkcji społecznych wobec ludzi pracy, bez
wkraczania na teren działalności politycznej;
– apelował do Solidarności o spokój i rozwagę oraz eliminowanie
ze swoich struktur przedstawicieli ugrupowań antysocjalistycznych,
głównie KSS „KOR”;
– przestrzegał księży przed bezpośrednim angażowaniem się
w organizowanie i działalność obu związków Solidarności17.

Władze gotowe były zapłacić konkretnymi ustępstwami w ważnych dla
Kościoła sprawach w zamian za tonującą napięcia społeczne postawę biskupów
oraz zachowanie dystansu wobec części „Solidarności”. Najważniejsze z ustępstw
to zdecydowany wzrost wydawanych pozwoleń na budowę nowych świątyń
i remonty starszych18, rezygnacja z poboru alumnów do wojska, co było dla wielu
biskupów uciążliwą represją19. We wskazanym okresie nie zwalczano również
Kościoła przy użyciu ostrej propagandy medialnej20. Ponadto reaktywowano
16

Na temat religijnego oblicza ,,Solidarności” zob. szerzej: M. Osa, „Creating Solidarity:
the Religious Foundations of the Polish Social Movement”, East European Politics & Societies,
vol. 11, no. 2 (1997): s. 339–365; E. Ciżewska, „Religijność »Solidarności« okiem socjologa”,
Teologia Polityczna, nr 5 (2009–2010): s. 189–196; P. Rojek, Semiotyka Solidarności. Analiza
dyskursów PZPR i NSZZ ,,Solidarność” w 1981 (Warszawa: Nomos, 2009); M. Łuczewski,
„Solidarność: socjalizm z boską twarzą” [w:] Polska Solidarności. Kontrowersje, oblicza, interpretacje, (red.) J. Kloczkowski (Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2010): s. 217–244.
17
AAN, KC PZPR, LI/74, Wydział Administracyjny, Polityka wyznaniowa 1977–1981,
Stosunki między Państwem i Kościołem, Warszawa, 1 VI 1981 r., k. 4.
18
Największe zintensyfikowanie wydawanych pozwoleń nastąpiło w 1981 r., np. w województwie krakowskim wydano wtedy 16 pozwoleń na budowę nowych świątyń (Archiwum
Narodowe w Krakowie, Wydział ds. Wyznań, 29/1431/59, XI 1981, k. 50). Zob. szerzej:
R. Łatka, Polityka władz PRL..., s. 107–116. Podobnie sytuacja wyglądała również w innych
diecezjach, zob. np. M. Mikołajczyk, Problemy religijno-moralno-społeczne diecezji częstochowskiej
w latach 1945–1989 wynikające z ówczesnej sytuacji politycznej (Częstochowa: Wydawnictwo
Diecezjalne, 2002): s. 217–224.
19
Na ten temat zob. szerzej: T. Fitych, „Służba wojskowa alumnów w PRL”, Chrześcijanin
w Świecie, nr 196 (1994): s. 119–135; J. Marecki, „Katolicy pod rządami komunistów” [w:]
S. Gabański, Dobrze! Zapiski kleryka-żołnierza (1965–1967), (oprac.) J. Marecki (Kraków:
IPN, 2013): s. 26–36.
20
Szczególnie wyraźne było to w województwie krakowskim, gdzie kontrolę nad organem prasowym KK PZPR objęli partyjni reformatorzy. Zob. szerzej: M. Kwaśnicki, „Fenomen »Gazety
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Komisję Wspólną przedstawicieli Episkopatu Polski21 i rządu PRL, która stała
się platformą ułatwiającą dialog władz z biskupami22, tym bardziej że jej członkowie znani byli z podejścia pragmatycznego23. Najczytelniej postawę władz
w tym czasie oddają słowa Kazimierza Barcikowskiego, który w czasie pierwszego
posiedzenia Komisji Wspólnej podkreślał: ,,Rząd zrobi wszystko, w granicach
zdrowego rozsądku, aby doprowadzić do dalszych pozytywnych rezultatów”24.
Dygnitarze partyjni mieli świadomość, że ustępstwa wobec Kościoła wzmacniają jego pozycję w ramach systemu. Jak pisano w analizie Wydziału Administracyjnego KC PZPR: ,,Poczynione wobec kościoła [sic!] koncesje w wyniku
żądań ostatnich miesięcy, różnorakie powiązania z kościołem [sic!] nowych
struktur społecznych, głównie ruchu związkowego Solidarność, wzrost społecznego zainteresowania kościołem [sic!]– poszerzają w sposób zasadniczy bazę
i możliwości oddziaływania społecznego kościoła [sic!]”25. Szczególnie istotnym
ustępstwem władz było wyrażenie zgody na zarejestrowanie Solidarności Rolniczej. Wynikało ono z jednoznacznego poparcia Kościoła dla dążeń rolników
zmierzających do stworzenia własnej reprezentacji związkowej26.
Krakowskiej«” [w:] Między sierpniem a grudniem, Solidarność w Krakowie i Małopolsce w latach
1980–1981, (red.) T. Gąsowski (Kraków: IPN, Księgarnia Akademicka, 2006): s. 77–94;
E. Zając-Goleń, ,,Gazeta Krakowska–Dziennik Polski–Echo Krakowa” [w:] Środki masowego zakłamania. Gadzinówki w czasie stanu wojennego, (red.) S. Ligarski (Szczecin: IPN, 2012): s. 62–63.
21
Episkopat przez wiele lat zabiegał o reaktywowanie wspomnianej Komisji. Na ten temat
zob. szerzej: P. Raina, Kościół w Polsce 1981–1984 (Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1985):
s. 18–37; K. Michalski Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu
Polski 1980–1989 (Warszawa: IPN, 2012): s. 79–85; R. Łatka, Obraz opozycji…, s. 45–46.
22
Zob. szerzej: K. Michalski, Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski 1980–1989 (Warszawa: IPN, 2012); R. Łatka, Obraz opozycji…, s. 43–62.
23
Członkami Komisji ze strony kościelnej byli: kard. Franciszek Macharski, abp Jerzy Stroba,
sekretarz Episkopatu bp Bronisław Dąbrowski i ks. Alojzy Orszulik, ze strony władz zaś:
Kazimierz Barcikowski, Witold Lipski, Jerzy Kuberski i Aleksander Merker.
24
AAN, UdSW, WR–K, 115/3, Protokół posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli
rządu i Episkopatu z dnia 24 IX 1980 r.
25
AAN, KC PZPR, LI/74, Wydział Administracyjny, Polityka wyznaniowa 1977–1981, jw.,
Stosunki między Państwem i Kościołem, Warszawa, 1 VI 1981 r., k. 7. Zauważono również, że
sytuacji tej nie zmieniła śmierć prymasa Wyszyńskiego (tamże, k. 8). Prymas Glemp, jak sam
wielokrotnie podkreślał, starał się podążać ścieżką wytyczoną przez swojego poprzednika – zob.
szerzej: M. Kindziuk, Kardynał Józef Glemp. Ostatni taki prymas (Warszawa: Świat Książki,
2010); J. Żaryn, „W starciu z komunizmem. Józef Glemp – ostatni z prymasów XX wieku.
Wybrane kartki z biografii” [w:] Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r., (red.) R. Łatka,
B. Szlachta (Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2015): s.417-442.
26
Szczególnie istotne w tym względzie było jednoznaczne poparcie kardynała Wyszyńskiego
– Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia do rolników, (red.) E. Marciniak (Włocławek:
Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 1996); A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…,
s. 364–367; J. Żaryn, Dzieje Kościoła…, s. 434–440; P. Raina, Kardynał Wyszyński i Solidarność...;
A. Kaczorowski, „Prymas wobec rolniczej »Solidarności«”, Biuletyn IPN, nr 10 (2011): s. 84–91;
R. Łatka, Czy prymasa Wyszyńskiego można określać mianem realisty politycznego…, s. 207.

314 | Priorytety polityki wyznaniowej władz PRL w latach osiemdziesiątych

Mimo obaw, że ustępstwa wobec Kościoła w istotny sposób wzmocnią rolę
biskupów w ramach systemu, możliwość wpływania na nastroje społeczne przy
pomocy Episkopatu była zbyt cenna, żeby z niej rezygnować27. Ta kalkulacja
okazała się jeszcze przydatniejsza po wprowadzeniu stanu wojennego. Wpisywała się również w linię działania prymasa Glempa i większości Episkopatu,
którego zasadniczą troską po 13 grudnia 1981 r. było zadbanie, by nie doszło
do eskalacji konfliktu społecznego oraz dalszego rozlewu krwi28. Chociaż członkowie Episkopatu wyrażali swój sprzeciw wobec wprowadzenia stanu wojennego29, a część biskupów kontestowała koncyliacyjne postępowanie prymasa30,
to większość hierarchii kościelnej poparła jego stanowisko31. Kościół, opierając
się na przyjętych w czasie posiedzenia Rady Głównej wytycznych32, skupił się
na pomocy dla aresztowanych, internowanych i ich rodzin oraz dotarciu do
tych środowisk z opieką duszpasterską33. Dygnitarze partyjni wyrażali przekonanie, że możliwie jest zawarcie porozumienia społecznego z pominięciem
27

Kalkulacja ta przyniosła efekty m.in. w czasie kryzysu bydgoskiego, gdy prymas Wyszyński
doradzał Wałęsie odłożenie strajku i wzywał do zawarcia porozumienia. Na kluczową rolę
przywódcy w zawarciu porozumienia warszawskiego wskazuje wielu badaczy. Zob. szerzej:
P. Raina, Kardynał Wyszyński i ,,Solidarność”..., s. 237–238; A. Dudek, R. Gryz, Komuniści
i Kościół…, s. 367– 368; W. Polak, Kościół katolicki wobec Niezależnego..., s. 408; K. Osiński,
P. Rybarczyk, Kryzys bydgoski 1981, t. 1: Monografia (Bydgoszcz: IPN, 2013): s. 270– 274.
28
Stanowisko Kościoła było jednym z najważniejszych czynników ograniczających zakres
akcji strajkowej – J. Holzer, K. Leski, Solidarność w podziemiu (Łódź: Wydawnictwo Łódzkie,
1990): s. 21; H. Głębocki, „Dzieje »Solidarności« w podziemiu (1981–1989)” [w:] Solidarność XX lat historii (Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, 2000): s. 124. Jak podkreślał
Zygmunt Zieliński, Kościół w czasie stanu wojennego pełnił ,,rolę gaśniczą”. Zob. szerzej:
tenże, „Kościół w Polsce w ostatniej dekadzie PRL” [w:] Władze wobec Kościołów i związków
wyznaniowych w latach 1980–1989, (red.) K. Białecki (Poznań: IPN, 2011): s. 15.
29
J. Żaryn, Kościół w PRL…, s. 137–143; R. Gryz, „Polityka władz PRL wobec Kościoła
w stanie wojennym (1981–1983)” [w:] ...ET QUORUM PARS MAGNA FUI... Księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Zbigniewowi Janowi Góralskiemu, (red.) W. Kalwat, A. Penkala
(Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2003): s. 235–259.
30
Wśród nich należy wymienić przede wszystkim bp. Ignacego Tokarczuka, bp. Józefa Rozwadowskiego i abp. Henryka Gulbinowicza. Na temat ich postawy zob. szerzej: J. Żaryn, Dzieje
Kościoła…, s. 480–486; A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej
w Polsce 1988–1990 (Kraków: Arcana, 2004): s. 80–81); T. Balbus, K. Stróżyna, Ojczyznę
wolną racz nam wrócić Panie…; I. Tokarczuk, M. Krzysztofiński, Nie można zdradzić Ewangelii.
Rozmowy z abp Ignacym Tokarczukiem (Rzeszów: IPN, 2012).
31
AIPN, 1585/4622, Informacje Departamentu IV kwiecień 1981, Informacja dotycząca
sytuacji społeczno-politycznej w środowiskach kontrolowanych przez Departament IV MSW
i Wydział IV KWMO według meldunków, Warszawa, 19 XII 1981 r., k. 53–57.
32
J. Żaryn, „Episkopat Polski wobec wprowadzenia stanu wojennego” [w:] W.J. Wysocki,
Kościół i społeczeństwo wobec stanu wojennego (Warszawa: Rytm, 2004): s. 16. Zob. także:
A.F. Dziuba, „Pierwsze reakcje Episkopatu Polski na stan wojenny” [w:] tamże, s. 25–69.
33
A. Micewski, Kościół wobec Solidarności i stanu wojennego (Paryż: Éditions du dialogue,
1987): s. 78–79.

Glaukopis nr 33 | 315

„Solidarności” lub po zmianie jej kierownictwa34. Taką ofertę w bezpośrednio
przedstawił na posiedzeniu Komisji Wspólnej Barcikowski:
Niewątpliwe trudności wyrastają w znalezieniu sformułowań,
z nieokreślonej sytuacji Solidarności, ale konieczne jest
poszukiwanie rozwiązań. Czy jest realistyczne wasze podejście
[Kościoła – R.Ł.], że trudno Wam uczestniczyć w porozumieniu,
jak długo Solidarność, strona trzecia jest nieobecna? Utrzymanie
tej postawy obecnie jest nader wątpliwe. Jakby na sprawy nie
patrzeć, układ trójkowy wychodził z faktu, że Solidarność jest nie
tylko związkiem zawodowym, ale i ruchem społecznym, który
milcząco przyjmowaliśmy. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie
można założyć, że Solidarność odrodzona będzie czymś innym niż
związek zawodowy. A wtedy będzie postawiona na równo z innymi
związkami. Dzisiaj na forum życia publicznego jawią się dwie siły,
które będą określały rozwiązanie. Partia i państwo z jednej strony,
a z drugiej Kościół i katoliccy świeccy. […] Solidarność, by działała,
musi mieć znacznie bardziej dojrzałe polityczne kierownictwo35.

Biskupi nie przyjęli tej oferty władz, niemniej nie mieli zamiaru popierać działalności działaczy podziemia36, którzy skupiali się na organizowaniu
manifestacji, przynoszących latach 1982–1983 znaczny rezonans społeczny.
Władze partyjne chciały zadbać o właściwą postawę biskupów przez ,,zintensyfikowanie dialogu z kościołem [sic!] na pozostałych piętrach kontaktów,
rozszerzając krąg osób uczestniczących w rozmowach nad istotnymi dla narodu
kwestiami (utworzenie szerokiego mechanizmu rozwijania realistycznego myślenia w kadrze kościelnej wobec problemów socjalistycznej Polski)”37. Najważniejszym miejscem takiego ,,dialogu” była Komisja Wspólna, gdzie systematycznie
wzmacniano naciski na przedstawicieli Kościoła, twierdząc, jakoby manifestacje
wychodziły z kościołów, a ,,ekstrema działa pod osłoną Kościoła”38. Mimo
34

Na temat tej koncepcji zob. szerzej: A. Paczkowski, Droga do ,,mniejszego zła”. Strategia
i taktyka obozu władzy. Lipiec 1980–styczeń 1982 (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2002);
tenże, Wojna polsko–jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 – 22 VII 1983 (Warszawa:
,,Prószyński i S-ka”, 2006).
35
Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Episkopatu w dniu
18 stycznia 1981 r. [w:] Tajne dokumenty…, s. 160– 163.
36
Stało się to szczególnie widoczne w chwili przeprowadzonej pod koniec 1982 r. przez
władze delegalizacji „Solidarności”. Zob. szerzej: A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…,
s. 386–388; R. Łatka, Polityka władz PRL…, s. 226–229.
37
R. Łatka, Zmienna amplituda…, s. 236–238.
38
Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Episkopatu w dniu 5 maja
1982 r. [w:] Tajne dokumenty…, s. 179–180.
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stawiania tych zarzutów dialog w czasie obrad Komisji Wspólnej przebiegał
w dobrej atmosferze i ze zrozumieniem postulatów obu stron39.
Istotna zmiana w podejściu dygnitarzy partyjnych do hierarchii kościelnej
nastąpiła po stwierdzeniu negatywnych dla władz skutków drugiej pielgrzymki Jana
Pawła II do ojczyzny w 1983 r. Chociaż bezpośrednio po jej zakończeniu, oceniano
ją jako sukces, to z czasem wśród najważniejszych dygnitarzy partyjnych zwyciężyło przekonanie, że Kościół za bardzo wzmocnił swoją pozycję i z tego powodu
należy zaostrzyć politykę wobec niego, by zapobiec utrwaleniu jego obecności
na scenie politycznej jako siły znaczącej40. Jak zauważył Jan Żaryn: „Wkrótce po
zakończeniu wizyty Jana Pawła II w Polsce na najwyższym szczeblu władzy – być
może z inspiracji Moskwy – podjęto decyzję o wzmocnieniu środków służących
inwigilacji ludzi Kościoła katolickiego, a zarazem »wtłoczenia« katolicyzmu w ramy
»prywatności«”41. Postanowiono powrócić do stałego celu polityki władz wobec
Kościoła w PRL, czyli zepchnięcia Kościoła do kruchty42. Władzom nie zależało
już tak bardzo jak wcześniej na tonującej postawie biskupów, gdyż „Solidarność”
podziemna była słaba i podzielona. Z tego względu dygnitarze partyjni postanowili,
że skoncentrują swoją uwagę na zwalczaniu Kościoła. Zmiana stała się bardzo szybko
widoczna w kontaktach z poszczególnymi biskupami, a zwłaszcza na forum Komisji
Wspólnej. Jej obrady toczyły się w zupełnie innej niż wcześniej atmosferze, pełne
były wzajemnych oskarżeń, a władze były coraz mniej skłonne spełniać postulaty
biskupów43. Okres ten stał pod znakiem licznych konfliktów wywołanych akcją
dekrucyfikacyjną44 czy porwaniem i zabójstwem ks. Jerzego Popiełuszki45.
39

R. Łatka, Obraz opozycji w czasie rozmów Komisji Wspólnej…, s. 52–62.
A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…, s. 402; J. Żaryn, Dzieje Kościoła…, s. 535–537.
41
J. Żaryn, „Wstęp” [w:] Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1982–1984, t. 1
(oprac.) J. Mysiakowska (Warszawa: IPN, 2009): s. 33. Zob. również: G. Majchrzak, J. Żaryn,
„Ofensywa antykościelna i śmierć księdza Jerzego”, Biuletyn IPN, nr 10 (2004): s. 49–53;
R. Łatka, „Antykościelny zwrot w polityce wyznaniowej władz PRL po drugiej pielgrzymce
Jana Pawła II na przykładzie województwa krakowskiego” [w:] Letnia szkoła historii najnowszej
2014, (red.) Ł. Kamiński, J. Szumski (Warszawa: IPN, 2015): s. 145–155.
42
J. Żaryn, Dzieje Kościoła…, s. 551–552.
43
Po raz pierwszy posiedzenie Komisji miało taki charakter we wrześniu 1983 r. Przebieg
posiedzenia: AAN, UdsW, W-RK 115/14, Protokół posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Episkopatu dnia 26 IX 1983, k. 1–14.
44
Zob. szerzej: A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…, s. 406–410; J. Żaryn, „Miętne –
współczesna Września (grudzień 1983–kwiecień 1984)” [w:] J. Żaryn, Kościół, Naród, Człowiek,
czyli opowieść optymistyczna o Polakach w XX wieku (Warszawa: Neriton, 2012): s. 153–161;
Walka o krzyże Miętne – Włoszczowa, (red.) C. Wilanowski (Warszawa: PAX, 2004).
45
Zob. szerzej: P. Raina, Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Męczennik za wiarę i Ojczyznę, cz. 1: W służbie
Kościoła (Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 1990); tamże, Jerzy Popiełuszko.
Męczennik za wiarę i Ojczyznę, cz. 2: Proces toruński (Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo
Diecezjalne, 1990); P. Nitecki, Znak zwycięstwa. Ks. Jerzy Popiełuszko 1947–1984 (Warszawa:
PAX, 2002); E. Czaczkowska, T. Wiścicki, Ksiądz Jerzy Popiełuszko (Warszawa: Świat Książki,
2009); Kościół w obliczu totalitaryzmów. Zbiór studiów dla uczczenia XXV rocznicy męczeńskiej
40
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Jak się jednak okazało, zaostrzenie polityki wyznaniowej nie przyniosło
spodziewanych rezultatów. Z tego powodu dygnitarze partyjni postanowili
ją złagodzić. Wynikało to również z kalkulacji władz, że Kościół może okazać
się przydatny w inicjatywach mających na celu poprawę legitymizacji reżimu
Jaruzelskiego w społeczeństwie46. Wydaje się, że znaczny wpływ na wdrażanie
tego typu koncepcji zmierzających w kierunku liberalizacji polityki wobec
Kościoła miał tzw. zespół trzech. Warto podkreślić, iż pomysły Jerzego Urbana
Władysława Pożogi i Stanisława Cioska szły bardzo daleko, znacznie dalej niż
realizowana później za zgodą Wojciecha Jaruzelskiego koncepcja ,,porozumienia
i walki”. Szukano poparcia Kościoła dla wielu fasadowych inicjatyw, takich
jak: Rada Konsultacyjna przy Przewodniczącym Rady Państwa47.
Podobnej polityki nie zaniechano również po trzeciej pielgrzymce Jana Pawła
II do ojczyzny, mimo że nie przynosiła ona władzom sukcesów48. Zgodnie z generalnymi założeniami polityki wyznaniowej opracowanymi 1988 r. planowo:
Społeczne i gospodarcze cele polityki partii i państwa wyznaczają
polityce wyznaniowej rolę istotnego instrumentu porozumienia
narodowego, zarówno przez zjednywanie szerokich mas ludzi
wierzących dla tej polityki, jak i przez neutralizację negatywnych
postaw politycznych duchowieństwa. […] Podstawową […] metodą
oddziaływania na funkcjonowanie społeczno-polityczne kościołów
i związków wyznaniowych były propozycje współdziałania
z państwem na rzecz dobra wspólnego i społecznej odnowy. Rok
1988 obfitował w tej mierze w rozliczne inicjatywy, głównie
w płaszczyźnie społecznej i życia publicznego49.
śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Toruń 16–17 X 2009, (red.) W. Polak, W. Rozynkowski,
M. Białkowski, J. Kufel (Toruń: Adam Marszałek, 2010).
46
Szczegółowo wspomniane koncepcje opisał Paweł Kowal, błędnie jednak przypisując
główną rolę gen. Baryle. Zob. szerzej: tenże, Koniec systemu władzy Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986–1989 (Warszawa: IPN, ISP PAN, Trio, 2012): s. 185–209.
47
Tamże, s. 179–224.
48
Większość czołowych dygnitarzy partyjnych uznała ją za porażkę Jaruzelskiego i jego polityki. Mieczysław Rakowski podkreślał: ,,Otóż myślę, że stroną wygraną jest papież i Kościół.
Nie ulega wątpliwości, że papież dowartościował opozycję i nadał bojowy ton Kościołowi.
Nie wyszła sprawa z dwoma wielkimi Polakami, jak w TV [i w prasie] nazywano spotkanie
WJ z JP II w Watykanie w styczniu tego roku. Okazało się, że jeden wielki Polak zrobił drugiemu wielkiemu Polakowi kuku. Dowiedziałem się, że generał jest zaskoczony zachowaniem
się JP II, ponieważ z rozmowy z nim w Watykanie odniósł wrażenie, że papież nie uczyni
w Polsce nic, co mogłoby odebrać pielgrzymce charakter religijny. A tu masz babo placek!” –
M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1987–1990 (Warszawa: Iskry, 2005): s. 90. Na temat
stosunku Rakowskiego do Kościoła w latach 80. zob. szerzej: R. Łatka, Obraz Kościoła w latach
osiemdziesiątych…, s. 121–158.
49
AAN, UdsW, 145/23, Założenia polityki wyznaniowej państwa w 1988 r. Polacy w Watykanie 1987, Informacja o realizacji założeń polityki wyznaniowej państwa w 1988, b.d.,
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Biskupi korzystali z nowych możliwości, które dawał im dialog z władzami,
ale nie mieli zamiaru brać współodpowiedzialności za politykę prowadzoną
przez rządzących. W rezultacie wpływ Kościoła na sytuację społeczną ciągle
rósł, a wpływ władz na Kościół systematycznie malał. Ważny dla władz w końcowym okresie istnienia Polski ,,ludowej” był stosunek biskupów do zaplanowanych negocjacji z opozycją oraz do wyborów z czerwca 1989 r. Starano
się możliwie precyzyjnie odtworzyć podejście poszczególnych hierarchów
do idei Okrągłego Stołu. Zdecydowana większość biskupów opowiadała się
jednoznacznie za zawarciem porozumienia władz z opozycją50. Władze bardzo
pozytywnie oceniały zaangażowanie hierarchii kościelnej w rozmowy okrągłostołowe i występowanie hierarchii kościelnej w roli ich gwaranta51. Jak trafnie
zauważył Jan Żaryn: ,,Kościół niewątpliwie posłużył komunistom jako wygodne
narzędzie i amortyzator w obliczu spodziewanego upadku politycznego PZPR.
W odczuciu społecznym obecność hierarchów nadawała wynikom rozmów
wiarygodność, co pozwoliło bezkrwawo wyjść narodowi z komunizmu”52.
Dygnitarze partyjni mieli również nadzieję, że biskupi zajmą neutralne
i zdystansowane wobec „Solidarności” stanowisko w czasie wyborów czerwcowych. By osiągnąć takie, a nie inne stanowisko hierarchii kościelnej, używano
zróżnicowanych metod. Najważniejszym elementem nacisku na Episkopat
były prace nad ustawowym uregulowaniem sytuacji Kościoła, które w 1989 r.
wchodziły w decydująca fazę53. Biskupi, poza nielicznymi przykładami, nie
k. 29–30. Zob. szerzej: A. Dudek, Reglamentowana rewolucja…, s. 88–89; P. Kowal, Koniec
systemu władzy…, s. 185–209.
50
R. Łatka, Zmienna amplituda…, s. 247–248; tenże, Polityka władz PRL…, s. 456–463.
51
Jak trafnie zauważyli Antoni Dudek i Ryszard Gryz: ,,Występując w roli gwaranta kontraktu Okrągłego Stołu, Kościół wziął na siebie część odpowiedzialności za jego konsekwencje,
z których nie wszystkie są przecież oceniane pozytywnie. Pojednanie skruszonego prześladowcy
i wspaniałomyślnej ofiary z pewnością dobrze wpisuje się w chrześcijański system wartości,
rodzi jednak wątpliwość – zauważalną chociażby przy okazji polemiki toczonej w marcu
1999 r. między gen. Kiszczakiem a biskupem Orszulikiem na łamach »Gazety Wyborczej« –
czy w polskim przypadku skrucha ze strony prześladowcy była rzeczywista i wystarczająca”
(A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…, s. 441).
52
J. Żaryn, Kościół w PRL…, s. 166.
53
Zob. szerzej: A. Stelmachowski, „Regulacja stosunków prawnych między Państwem a Kościołem” [w:] Społeczeństwo – państwo – Kościół (1945–2000). Materiały z ogólnopolskiej konferencji
naukowej, Szczecin, 15–16 VI 2000, (red.) A. Kawęcki, K. Kowalczyk, A. Kubaj (Szczecin: Stowarzyszenie Absolwentów, Wydawnictwo Zachodniopomorskie, 2000): s. 114–119;
J. Dziobek-Romański, „Pozycja prawna Kościoła katolickiego w latach 1944–1948” [w:] Prawo
i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały z II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa
Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26–28 października 2004), (red.) A. Mezglewski, P. Stanisz,
M. Ordon (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2005): s. 145–178; K. Krzysztofek, „Pozycja prawna
Kościoła w Rzeczpospolitej” [w:] Stosunki państwo–Kościół w Polsce…, s. 118–120; R. Łatka,
„Droga do ustawowego uregulowania osobowości prawnej Kościoła katolickiego w Polsce
»ludowej«”, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, nr 4 (2015): s. 99–126.
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mieli jednak zamiaru stosować żadnych środków, by dyscyplinować duchowieństwo54. Nie zmieniły tego groźby kierowane pod adresem Kościoła przez
Stanisława Cioska, który na posiedzeniu Komisji Wspólnej z 31 maja 1989 r.
podkreślał: ,,Jesteśmy pełni troski o to, cośmy wspólnie z Kościołem zasiali.
Nasz aparat, nie tylko MSW, poszedł w niedzielę na kazanie. Stwierdziliśmy
w stosunku do poprzedniej niedzieli dwukrotny wzrost agitacji na rzecz »Solidarności«. To nie są podejrzenia, to są fakty […] Wkalkulowaliśmy w kontrakt
neutralność polityczną Kościoła. Jeżeli będzie przechył na jedną ze stron, na
stronę opozycyjną, to będą bardzo smutne skutki”55. Kalkulacje władz PRL, iż
biskupi zmuszą duchowieństwo do zachowania neutralności w czasie kampanii
wyborczej w zamian za pomyślne rozwiązania w ustawodawstwie regulującym
stosunki państwo–Kościół okazały się całkowicie błędne56. Winą za ten stan
rzeczy większość dygnitarzy partyjnych obarczała Kościół. W jednoznaczny
sposób pisał o tym w swoich dziennikach Mieczysław Rakowski: ,,Kościół jest
głównym sprawcą tego, co się stało”57, ale jego stanowisko podzielali również
inni czołowi dygnitarze PZPR58.

Pielgrzymki papieskie i relacje ze Stolicą
Apostolską
Dopóki kard. Wojtyła nie został wybrany na papieża jednym z priorytetów
polityki wyznaniowej władz PRL była próba wykorzystania Stolicy Apostolskiej
do obniżenia autorytetu polskiego Kościoła. Mimo stosowania wielu zabiegów, ostatecznie nie tylko nie udało się zawrzeć porozumienia z Watykanem
54

Jednym z wyjątków od tej zasady był kard. Macharski – Załącznik do informacji dziennej MSW
dotyczący przebiegu wyborów parlamentarnych (fragment) 3 VI 1989 [w:] Zmierzch dyktatury.
Polska lat 1986–1989 w świetle dokumentów, t. 2: Czerwiec–grudzień 1989, (oprac.) A. Dudek
(Warszawa: IPN, 2010): s. 50–52. Zob. szerzej: R. Łatka, Polityka władz PRL…, s. 463–468.
55
Tajne dokumenty Biura Politycznego KC PZPR i Sekretariatu KC. Ostatni rok władzy 1988–
–1989 (Londyn: Aneks, 1994): s. 376–377. Analogiczne zastrzeżenia wobec formy zaangażowania duchowieństwa po stronie „Solidarności” podnosił Władysław Loranc, ostatni szef
UdsW. Zob. szerzej, Relacja Władysława Loranca z 2013, w zbiorach autora; K. Michalski,
Działalność Komisji Wspólnej…, s. 228–230.
56
Potwierdzają to jednoznacznie dokumenty SB, które wskazują na daleko idące zaangażowanie
Kościoła po stronie „Solidarności” przez cały okres kampanii wyborczej. Zob. przykładowo:
Załącznik do ,,Informacji Dziennej” MSW dotyczący przebiegu wyborów parlamentarnych
(fragment), 3 VI 1989 [w:] Zmierzch dyktatury…, s. 50– 52.
57
M. Rakowski, Dzienniki polityczne 1987–1990…, s. 440–441.
58
P. Kowal, Koniec systemu władzy…, s. 481; P. Codogni, Wybory czerwcowe 1989 roku.
U progu przemiany ustrojowej (Warszawa: IPN, 2012): s. 272–273; A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989–2012 (Kraków: Znak, 2013): s. 35; R. Łatka, Obraz Kościoła katolickiego
w latach osiemdziesiątych…, s. 32.
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ponad głowami polskich biskupów, lecz także Sekretariat Stanu warunkował
oficjalne nawiązanie stosunków poprawą sytuacji Kościoła w Polsce ,,ludowej”,
a dialog miał być prowadzony za pośrednictwem prymasa Polski59. Tego typu
kalkulacje okazały się całkowicie pozbawione sensu po wyborze metropolity
krakowskiego na tron Piotrowy. Niemniej jego wybór otwierał przed władzami
nowe możliwości, które planowano wykorzystać w polityce wyznaniowej.
Zasadniczym celem, który ujawnił się zaraz po 16 października 1978 r., była
poprawa odbioru reżimu za granicą z wykorzystaniem autorytetu Jana Pawła II.
Ponadto priorytetowym zadaniem aparatu represji była inwigilacja polskiego
papieża, nie tylko na potrzeby władz PRL, lecz także na rzecz Związku Sowieckiego60. Inwigilowano również jego sekretarza, ks. Dziwisza i jego rodzinę61.
Kalkulacja, że można wykorzystać autorytet Ojca Świętego do poprawienia opinii o PRL w oczach Zachodu, doprowadziła do wydania zgody na
pierwszą pielgrzymkę Ojca Świętego do ojczyzny, wbrew sugestiom Leonida
Breżniewa62. Ostatecznie wizyta Jana Pawła II okazała się wielkim sukcesem polskiego Kościoła63. Stało się tak, chociaż SB posiadała osobowe źródła informacji
z ,,bezpośrednim dotarciem” do Ojca Świętego, jak to określano w żargonie
bezpieki, oraz w komitetach przygotowujących pielgrzymkę64.

59

Zob. szerzej: A. Dudek, „Lawirowanie. Ekipa Gierka wobec Kościoła katolickiego
(1971–1978)”, Więź, nr 7 (1999); A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…, s. 295–310;
E. Czaczkowska, Kardynał Wyszyński. Biografia, s. 568–603.
60
Na ten temat powstała już obszerna literatura, zob. P. Raina, Cele polityki władz PRL
wobec Watykanu. Tajne dokumenty 1967–1989 (Warszawa: PAX, 2001); A. Grajewski,
P. Machcewicz, J. Żaryn, Raport. Sprawa O. Konrada Hejmo. Działania Służby Bezpieczeństwa
przeciwko Kościołowi Katolickiemu w latach 1975–1989, http://ipn.gov.pl/__data/assets/
pdf_file/0007/47752/1-6305.pdf (tam też literatura) (dostęp: 28 IX 2013). Zob. również
najnowsze ustalenia Andrzeja Grajewskiego: tenże, Papież musiał zginąć. Wyjaśnienia Ali
Agcy (Katowice: IPN, 2011); tenże, „Wokół udziału komunistycznych służb specjalnych
w zamachu na Jana Pawła II” [w:] M. Skwara, A. Grajewski, Agca nie był sam. Wokół udziału
komunistycznych służb specjalnych w zamachu na Jana Pawła II (Katowice: IPN, Instytut Gość
Media, 2015): s. 277–419.
61
T. Isakowicz-Zaleski, Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej (Kraków:
Znak, 2007): s. 326–329.
62
A. Dudek, Ślady Peerelu (Kraków: Arcana, 2005): s. 144–145; A. Friszke, M. Zaremba,
„Wokół pierwszej pielgrzymki” [w:] Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1979. Dokumenty KC PZPR
i MSW, (oprac.) A. Friszke, M. Zaremba (Warszawa: ISP PAN, ,,Więź”, 2005): s. 36–38.
63
A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół..., s. 340–344; R. Gryz, „Między liberalizacją
a dezintegracją” [w:] Stosunki państwo Kościół w Polsce…, s. 88–89.
64
Zob. szerzej: W.J. Skalski, Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski.
Jan Paweł II w Nowym Targu – 8 czerwca 1979 r. w dokumentach Służby Bezpieczeństwa PRL
(Kraków: Wydawnictwo M, 2008); Pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa…, s. 11–15,
33–73; F. Musiał, „Operacja »Lato–79«. Zadania Służby Bezpieczeństwa w czasie pierwszej
pielgrzymki Jana Pawła II do Polski”, Zeszyty Historyczne WiN-u, nr 35 (2012): s. 219–228.
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Znacznie dalej niż w przypadku pierwszej wizyty szły nadzieje dygnitarzy
partyjnych, związane z drugą pielgrzymką. Wiązały się one przede wszystkim
z nadzieją, że można wykorzystać przyjazd papieża do wyjścia z międzynarodowej izolacji spowodowanej wprowadzeniem stanu wojennego65. Początkowo
do wizyty miało dojść w 1982 r., jednakże rygory ,,wojny polsko-Jaruzelskiej”
oraz zbyt duża różnica stanowisk między Episkopatem a władzami PRL spowodowały, że wizytę przełożono na 1983 r.66 Negocjacje na temat programu
pielgrzymki rozpoczęto ponownie pod koniec 1982 r. i zakończono w kwietniu
1983 r. Na Kościele starano się wymusić spełnienie żądań, do których należały
m.in. takie kwestie:
– Kościół i papież muszą honorować nakazy polskiej racji stanu,
sojusze PRL i interesy jej sąsiadów. […];
– zażądać od Kościoła publicznej deklaracji stwierdzającej, że spokój
społeczny, wydajna praca, zaprzestanie podziemnej działalności są
warunkami rozwoju Polski i narodu […];
– zobowiązać Kościół, by odstąpił od jednostronnego publikowania
oświadczeń zawierających warunki i postulaty wobec władz bez
wcześniejszych uzgodnień;
– wynegocjować z Kościołem, że wszelkie ustalenia Episkopatu
z Watykanem w sprawie programu i treści wizyty będą wcześniej
konsultowane z władzami, a zasadnicze teksty publicznych
wystąpień papieża będą udostępniane władzom jeszcze przed wizytą;
– zdecydowanie zażądać, aby kierownictwo Kościoła zabroniło
podejmowania w działalności duszpasterskiej treści politycznych,
godzących w porządek społeczno-polityczny PRL i polską rację
stanu67.

Jak się okazało, władzom nie udało się wymusić spełnienia postulatów
wysuwanych przez dygnitarzy partyjnych. Pielgrzymka zaś ponownie pokazała
siłę polskiego Kościoła. Zaangażowanie wielu sił i środków w ,,zabezpieczenie”
65

Na ten temat zob. szerzej: Pielgrzymka nadziei. II wizyta Jana Pawła II w Ojczyźnie (Warszawa: IPN, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, 2014); R. Łatka, Polityka władz
PRL…, s. 273–276.
66
J. Żaryn, Dzieje Kościoła…, s. 556–558. Rozbieżność stanowisk widać wyraźnie w czasie
posiedzenia Komisji Wspólnej z 8 VI 1982 r. Zob. szerzej: Tajne dokumenty państwo–Kościół…,
s. 198–204. Jan Paweł II stawiał m.in. takie warunki jak: zniesienie stanu wojennego czy
uwolnienie aresztowanych i internowanych. R. Łatka, „Stosunki państwo–Kościół w latach
osiemdziesiątych na przykładzie wizyt Jana Pawła II w Krakowie” [w:] Stosunki państwo–Kościół
w Polsce…, s. 97–99; tenże, „Wstęp” [w:] Pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa…, s. 14.
67
Założenia polityczno-organizacyjne planowanej wizyty papieża w Polsce w 1983 r. opracowane przez Wydział Administracyjny KC PZPR [w:] Tajne dokumenty…, s. 206–212.
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pielgrzymki papieskiej nie przyniosło władzom znaczących politycznych czy
propagandowych zysków68. Jak trafnie oceniał Antoni Dudek:
Trzeba pamiętać, że władze boleśnie odczuwały sankcje nałożone
przez Zachód. Ekipa Jaruzelskiego nie uważała jednak, że na
pielgrzymce Jana Pawła II może tylko stracić. Chciała pokazać:
popatrzcie, wpuszczamy papieża, kontrolujemy sytuację, przecież
wcale nie jest tak, że siedzimy na bagnetach. I to się udało. Ale
jednak to nic nie zmieniło w sensie społecznej akceptacji dla
systemu. Kryzys się pogłębiał, a ekipa Jaruzelskiego nie wiedziała,
jak wyjść z impasu69.

Negocjacje związane z trzecią pielgrzymką papieską pozwoliły na odmrożenie
chłodnych relacji wywołanych zaostrzeniem polityki wyznaniowej władz oraz
morderstwem ks. Popiełuszki70. Priorytetowym celem dygnitarzy partyjnych,
związanym z rozmowami dotyczącymi kolejnej wizyty Ojca Świętego, była
poprawa odbioru reżimu za granicą oraz poprawa legitymizacji społecznej władz
przy pomocy autorytetu Ojca Świętego71. W negocjacjach stawiano warunek,
aby ,,działalność papieża w Polsce obliczona [była] na pomoc w przezwyciężaniu
kłopotów, przed którymi stoi naród i by wystąpienia papieża nie konfliktowały
Polski z krajami socjalistycznymi i nie dały Zachodowi powodu do atakowania
Polski”72. Wyjściu z izolacji międzynarodowej miało służyć również przyjęcie przez
papieża Wojciecha Jaruzelskiego w styczniu 1987 r. Zgoda na wizytę komunistycznego dyktatora była jednym z warunków władz PRL przed pielgrzymką.
Najważniejszym celem władz – wg opracowania UdsW – było: ,,Polepszenie
pozycji i możliwości Polski w jej dążeniach do całkowitego przełamania izolacji

68

J. Żaryn, Dzieje Kościoła…, s. 560; A.L. Sowa, Historia polityczna Polski 1944–1991
(Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2011): s. 549. Mimo to władze partyjne bezpośrednio po
zakończeniu pielgrzymki oceniały wydźwięk wizyty jako pozytywny dla siebie. Zob. szerzej:
P. Skibiński, „Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (1979–2002) i ich kontekst historyczny”,
Teologia Polityczna, nr 3 (2005–2006): s. 172; R. Łatka, Wstęp…, s. 21–22.
69
Prof. Dudek: Jan Paweł II naciskał na Jaruzelskiego by rozmawiał z ,,S”. To przesądziło o…,
http://www.polskatimes.pl/artykul/3416199,prof-dudek-jan-pawel-ii-naciskal-na-jaruzelskiego-by-rozmawial-z-s-to-przesadzilo-o,2,id,t,sa.html (dostęp 20 II 2014). Por. A. Dudek, R. Gryz,
Komuniści i Kościół…, s. 400–401; A. Grajewski, Między Wschodem a Zachodem…, s. 24–26;
G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II (Kraków: Znak, 2000): s. 588–589.
70
R. Łatka, Reakcje na zabójstwo…, s. 103–104.
71
P. Kowal, Koniec systemu władzy…, s. 209–255; Brama do wolności. Trzecia pielgrzymka
Jana Pawła II do Polski, (red.) Z. Struzik, P. Skibiński (Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła
II, 2012).
72
P. Raina, Wizyty apostolskie Jana Pawła II w Polsce. Rozmowy przygotowawcze Watykan–
PRL–Episkopat (Warszawa: Wydawnictwo: ,,Książka Polska”, 1997): s. 225–228.
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w środowisku międzynarodowym”73. Jak wynika z wielu doniesień komunistycznego wywiadu, spotkanie to pozwoliło wyjść Jaruzelskiemu z izolacji i miało
spore znaczenie międzynarodowe 74. Ten sukces spowodował, iż władze wiązały
równie wielkie nadzieje z pielgrzymką papieską. Jak się okazało, nie zostały one
spełnione, a dygnitarze partyjni znacznie szybciej niż w czasie poprzednich pielgrzymek uświadomili sobie, że wizyta zakończyła się klęską75. Przede wszystkim
nie udało się zrealizować zasadniczego przesłania o ,,dwóch wielkich Polakach”:
Wojciechu Jaruzelskim i Janie Pawle II. Przebieg wizyty uświadomił czołowym
dygnitarzom partyjnym, że jakiekolwiek porozumienie społeczne nie jest możliwe
bez udziału Kościoła. Pielgrzymka rozpoczęła okres dekompozycji systemu i jak
trafnie zauważyli Antoni Dudek i Ryszard Gryz ,,stanowiła jeden z fundamentów transformacji ustrojowej w Polsce”76. Jan Paweł II odegrał w tym procesie
znaczącą rolę, gdyż zdecydowanie wspierał najpierw ideę rozmów Okrągłego
Stołu, a następnie zmiany ustrojowe77.

Kontrola nad duchowieństwem
Polityka wyznaniowa to nie tylko kontakty z hierarchią kościelną, ale przede
wszystkim kontrola, którą władze starały się roztoczyć nad całym duchowieństwem. Wszyscy księża przez cały okres Polski ,,ludowej” podlegali nadzorowi
struktur partyjno-państwowych oraz aparatu represji78. Powstanie w sierpniu
1980 r. zorganizowanej opozycji doprowadziło z jednej strony do chęci poprawy
relacji z hierarchią kościelną (o czym pisałem wyżej), a z drugiej – do zintensyfikowania kontroli nad szeregowym duchowieństwem79. Priorytetowym celem
73

P. Raina, Cele polityki władz PRL…, s. 170–176.
J. Żaryn, „Polityczne tło pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1987 r.”
[w:] Brama do wolności…, s. 208. Tezy do tej rozmowy zostały opracowane przez Wydział
Społeczno-Prawny KC PZPR (R. Łatka, Polityka władz PRL…, s. 393).
75
A. Dudek, Reglamentowana rewolucja…, s. 89–90; Brama do wolności…
76
A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…, s. 431. Zob. szerzej: R. Łatka, „Stosunek elit
partyjnych PZPR do Kościoła w okresie transformacji ustrojowej na przykładzie województwa
krakowskiego”, Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, nr 3 (2015): s. 79–94.
77
G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II (Kraków: Znak, 2012):
s. 738–742; Z. Kowalczuk, Jan Paweł II wobec komunizmu (Kraków: Petrus, 2014).
78
Każdego duchownego rozpracowywano w ramach Teczki Ewidencji Operacyjnej na Księdza. Zob. szerzej: D. Walusiak, „TEOK. Teczka ewidencji operacyjnej na księdza” [w:] Kościół
w godzinie próby 1945–1989. Nieznane dokumenty i świadectwa (Warszawa: Rafael, 2006):
s. 288–296; R. Dyrcz, J. Laska, J. Raźny, E. Zając, Teczka ewidencji operacyjnej na księdza.
Teoria i praktyka pracy operacyjnej SB (Kraków: IPN, 2009).
79
R. Łatka, Polityka władz PRL…, s. 125–132. W tym czasie intensywnie wzrastało zarówno
zatrudnienie w SB, jak i liczba tajnych współpracowników zaangażowanych do inwigilacji
Kościoła i opozycji. Zob. szerzej: W. Frazik, „Struktura organizacyjna Służby Bezpieczeństwa,
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władz przez całą dekadę było dokładne rozeznanie stanowiska poszczególnych
duchownych wobec „Solidarności”, przecinanie wszelkich kontaktów kleru
z opozycją oraz wymuszenie zachowania zgodnego z oczekiwaniami władz80.
Istotne znaczenie miała również kontrola nad duszpasterstwem przeznaczonym
dla młodzieży i studentów, choć przywiązywano do niego zdecydowanie mniejszą
wagę niż we wcześniejszej dekadzie. Warto dodać, że powstanie ,,Solidarności”
doprowadziło również do przeniesienia zainteresowań studentów zaangażowanych w działalność w duszpasterstwach do aktywności w nowo powstałym
ruchu społecznym81.
Władze zaraz po wybuchu strajków sierpniowych przywiązywały znaczną
wagę do stosunku duchowieństwa do buntu społecznego. Z tego powodu starano się pozyskiwać wszelkie informacje na temat podejścia kapłanów do strajku
i tworzącej się „Solidarności”. W tym celu na polecenie władz partyjnych aparat
represji rozpoczął sprawę operacyjną o krypt. ,,Lato 80”. W jej ramach prowadzono działania mające na celu pozyskiwanie informacji na temat aktywności
opozycji oraz Kościoła82. Regularnie zbierano komentarze duchowieństwa dotyczące aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, np. w dokumentacji krakowskiej
bezpieki odnotowano opinie księży na temat zawarcia porozumień sierpniowych:
Większość uzyskanych ocen świadczy o autentycznym zadowoleniu
i aprobacie tego faktu. Odnotowano[, że] niektóre głosy
w środowisku kurialnym idą w kierunku stwierdzenia, że dobrze
się stało, iż władze zaakceptowały postulaty robotników. Wśród
odnotowanych głosów kleru wiejskiego fakt zawartego porozumienia
władz z MKS na Wybrzeżu zmniejsza znaczenie odczytanego
we wszystkich kościołach w dniu dzisiejszym komunikat[u]
informujący[ego], iż przekazana w środkach masowego przekazu
homilia prymasa nie była autoryzowana83.
w województwie krakowskim w latach 1956–1990” [w:] Strażnicy sowieckiego imperium.
Urząd bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa w Małopolsce 1945–1990, (red.) F. Musiał,
M. Wenklar (Kraków: IPN, 2009): s. 81.
80
Zob. szerzej: R. Łatka, Zmienna amplituda stosunków…; por. Z. Zieliński, Kościół w Polsce
w ostatniej dekadzie PRL…, s. 14–19.
81
K. Kosiński, Nastolatki ’81. Świadomość młodzieży w epoce ,,Solidarności” (Warszawa: Trio,
2002): s. 68–78; M. Wierzbicki, „Polityka PZPR wobec młodzieży 1945–1989” [w:] PZPR
jako machina władzy, (red.) D. Stola, K. Persak (Warszawa: b.w., 2012): s. 293–294.
82
Operacja ,,Lato 80”. Preludium stanu wojennego, (oprac.) P. Raina, M. Zbożek (Pelpin:
Bernardinium, 2003). Miała ona swoje odpowiedniki w poszczególnych woj. Zob. szerzej np.
o województwie krakowskim, AIPN Kr, 066/40, t. 1–43, Informacje wydziałowe Inspektorat
Analityczno-Informacyjny. Operacja ,,Lato 80”. Informacje z wydziałów.
83
AIPN Kr, 066/40, t. 1, Informacje wydziałowe Inspektorat Analityczno-Informacyjny.
Operacja ,,Lato 80”. Informacje z wydziałów, Informacja dotycząca ocen i komentarzy
na temat sytuacji ekonomiczno-społecznej prezentowanej przez środowiska wyznaniowe
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Zwiększył się również w istotny sposób nadzór nad nabożeństwami oraz nad
aktywnością duchowieństwa, szczególnie tych księży, których byli podejrzewani o
kontakty z opozycją. Jako szczególne zagrożenie w prowadzonej polityce wyznaniowej traktowano wszelkie wspólne inicjatywy duchowieństwa i działaczy „Solidarności”84. Aparat represji wiele wysiłku poświęcał na zapobieganie kontaktom
księży z działaczami związkowymi i starał się wymusić na hierarchach kościelnych,
by powstrzymywali zaangażowanie o charakterze opozycyjnym. W przypadku
bezpośredniej aktywności często się to udawało, gdyż – jak trafnie zauważył
ks. Isakowicz-Zaleski: ,,W Polsce funkcjonuje wielki mit, że Kościół hierarchiczny
popierał Solidarność. Mogę powiedzieć, że znaczna część księży popierała –
w różnych formach i w różnym stopniu. Ale iść na całość w tej sprawie gotowa
była tylko garstka. I była całkiem spora grupa księży, którzy uważali, że duchowni
absolutnie nie powinni się w to angażować, że to jest polityka”85.
Kontrola nad opozycyjnym zaangażowaniem duchowieństwa w istotny sposób
wzrosła po wprowadzeniu stanu wojennego. Rozwijano wiele działań o charakterze dezintegracyjnym i represyjnym, mających na celu powstrzymywanie
kontaktów kleru z działaczami podziemia86. Wynikało to z roli wielu parafii,
które stały się azylem dla wszystkich nieakceptujących komunistycznej dyktatury,
zarówno wierzących, jak i niewierzących. W kościołach była organizowana pomoc
charytatywna dla represjonowanych przez władze i ich rodzin, działały duszpasterstwa dla niemalże wszystkich środowisk: robotników, nauczycieli, artystów,
osób internowanych87, tworzono również alternatywną kulturę88 (organizowano
z 31 VIII 1980 r., k. 207–209. Analogiczne opinie odnotowano również w innych województwach, np. w poznańskim. Zob. szerzej: E. Wojcieszczyk, „Władze – Kościół – Solidarność...”
[w:] Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych…, s. 46–48.
84
A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…, s. 362–372; J. Żaryn, Dzieje Kościoła…,
s. 448–466; tenże, „Kościół wobec NSSZ »Solidarność«” [w:] Droga do niepodległości. Solidarność
1980–2005 (Warszawa: Volumen, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, 2005): s. 65–72.
85
T. Isakowicz-Zaleski, Moje życie nielegalne (Kraków: Wydawnictwo ,,Małe”, 2012): s. 81.
Podobne spostrzeżenia zgłosił Dominik Guzik: ,,Największa część kleru nie tylko zresztą
w archidiecezji krakowskiej, tak w stosunku do opozycyjnych ugrupowań, jak i władzy,
zachowywała się biernie, chociaż na pewno nie była życzliwa reżimowi. Zajmowała się ona
głównie sprawami duszpasterskimi”(D. Guzik, „Kapłani w strukturach opozycji politycznej
w Krakowie w latach 1981–1989”, praca magisterska obroniona w IH UJ w 2004 r., mps
w zbiorach autora, s. 11).
86
AAN, UdsW, 137/36, Wycinki prasowe i opracowania dotyczące działalności Kościoła oraz
jego stosunków z PRL, Kierunki polityki wyznaniowej państwa, styczeń 1982, k. 136–137;
J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce…, s. 517–529).
87
Aparat represji już pod koniec stycznia odnotował wprowadzenie nowych form działalności duchownych, podejmowanych od 1984 r. (AIPN, 1585/4634, Kościół rzymskokatolicki
w Polsce – działania i inicjatywy, stosunek do opozycji i władz. Sytuacja na wsi. Informacje
Departamentu IV MSW z 1984 r., Załącznik do informacji z 23 I 1984, k. 50).
88
Zob. szerzej: Ł. Marek, „Symbioza Kościoła krakowskiego z kulturą niezależną w latach
osiemdziesiątych XX wieku” [w:] Kościół i kultura niezależna (Katowice: IPN, 2011):
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wystawy, recitale, przedstawienia teatralne) oraz niezależną naukę (powstały
np. Studium Kultury Chrześcijańskiej89 w Warszawie czy Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy w Krakowie90). Każdą z tych aktywności Kościoła władze
oceniały jako wrogą i wymierzoną w politykę sterroryzowania społeczeństwa
w celu wygaszenia wszelkich działań opozycyjnych. Zjawiskiem, które komuniści traktowali jako szczególne groźne, było zaangażowanie duchowieństwa
w działalność opozycyjną. Warto podkreślić, że miało ono niezwykle różnorodny
charakter: od werbalnego potępienia postępowania władz w czasie nabożeństwa,
organizowania nabożeństw za ojczyznę, aż do współorganizowania działalności
podziemnej. Komuniści stworzyli listę duchownych, którzy – w ich przekonaniu – prowadzili szczególnie wrogą działalność antykomunistyczną. Znaleźli
się na niej m.in. ks. Stanisław Małkowski i ks. Jerzy Popiełuszko z Warszawy,
ks. Henryk Jankowski z Gdańska, ks. Hilary Jastak z Gdyni, ks. Kazimierz Jancarz i ks. Władysław Palmowski z Krakowa, ks. Edward Frankowski ze Stalowej
Woli91. Komuniści nie szczędzili środków mających doprowadzić do stonowania
działalności wspomnianych wyżej duchownych. Plan działania wypracowano
w KC PZPR, aparat partyjno-państwowy oraz bezpieka miały za zadanie:
– wkroczyć w te obszary, gdzie naruszona została zasada rozdziału
kościoła (sic!) od państwa i świeckości instytucji państwowych,
– zintensyfikować rozmowy z biskupami i księżmi, wygłaszającymi
antypaństwowe kazania, a w koniecznych przypadkach stosować
środki prawne,
– reagować na protesty społeczne wobec wrogich wystąpień z ambon,
– domagać się od władz kościelnych wyciągania konsekwencji za
wrogie wystąpienia z ambon oraz działalność opozycyjną wobec
państwa,
– bulwersować opinię publiczną postawą kościoła (sic!) wobec
ekstremy z ,,Solidarności” (listy, delegacje),

s. 101–123; J. Żaryn, „Kultura niezależna w Kościele katolickim w Polsce 1981–1989. Szkic
do portretu” [w:] tamże, s. 14–26; Kościół i kultura w latach osiemdziesiątych. Doświadczenia
warszawskie, (red.) W.A. Niewęgłowski (Katowice–Warszawa: IPN, 2011).
89
A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…, s. 394.
90
Relacja prof. Tomasza Gąsowskiego z 2013 r. w zbiorach autora; Ł. Marek, „Kapłan klasy
robotniczej i inteligencji pracującej ks. Kazimierz Jancarz (1947–1993)” [w:] Niezłomni
ludzie Kościoła. Sylwetki, (red.) J. Żaryn (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011): s. 189–200;
E. Zając, „Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego”
[w:] Encyklopedia Solidarności, t. 2: Opozycja w PRL 1976–1989 (Warszawa: IPN, Volumen,
Stowarzyszenie Pokolenie, 2012): s. 67.
91
J. Żaryn, Dzieje Kościoła…, s. 517–532; A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…, 382–395.
Zob. również: M. Wyrwich, Kapelani Solidarności 1980–1989, t. 1–3 (Warszawa: ,,Rytm”,
2005, 2007, 2009).

Glaukopis nr 33 | 327

– podawać do publicznej wiadomości fakty świadczące
o niesprawiedliwym rozpowszechnianiu darów i pomocy
zagranicznej przez kościół92.

Ponadto na zachowanie duchowieństwa starano się wpływać przy pomocy
nacisków na hierarchię kościelną. Z tego powodu wielu księży zaangażowanych
w działalność opozycyjną miało świadomość, że ryzykują konflikt z własnym
biskupem. Wynikało to z faktu, iż większości hierarchii kościelnej nie podobało
się zbyt duże zaangażowanie duszpasterzy w aktywność podziemną. Niejednokrotnie naciski okazywały się skuteczne i duchowni, którzy nie zmniejszyli swojej
aktywności opozycyjnej, byli przenoszeni ze swoich parafii do innych diecezji93.
Władze komunistyczne, chcąc ograniczyć aktywność opozycyjnie nastawionych duchownych, podejmowały również działania przestępcze z użyciem
przemocy. Najbardziej znanym ich przejawem było morderstwo ks. Jerzego
Popiełuszki. Nie był to odosobniony przypadek. „Nieznani sprawcy” m.in.
dwukrotnie pobili ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego z Krakowa, podpalili
samochód kard. Henryka Gulbinowicza, zaatakowali bp. gdańskiego Tadeusza
Gocłowskiego94, planowali zamach na ks. Chojnackiego95. Nie można również
zapomnieć o trzech duchownych: ks. Stefanie Niedzielaku, ks. Sylwestrze
Zychu i ks. Stanisławie Suchowolcu, którzy zginęli w 1989 r. w niewyjaśnionych okolicznościach, zamordowani prawdopodobnie za swoje zaangażowanie
w działalność opozycyjną96.
92

AAN, KC PZPR, LII/205, Wydział Społeczno-Prawny, sektor ds. polityki wyznaniowej i narodowościowej, Koncepcja stosunków państwo–Kościół, Wydział Administracyjny
KC PZPR, 2 VII 1982, k. 55–56. Zob. szerzej: R. Łatka, Polityka władz PRL…, s. 199–200.
93
Jako przykłady można wymienić przeniesienie ks. Palmowskiego z Mistrzejowic do parafii
Straconka. Na swoje życzenie ks. Palmowski został przeniesiony następnie do diecezji szczecińsko-koszalińskiej, zob. szerzej relacja ks. Władysława Palmowskiego z 2012 r. (udostępniona
dzięki uprzejmości Andrzeja Malika); D. Guzik, Kapłani w strukturach opozycji…, s. 96; por.
także przypadki o. Ludwika Wiśniewskiego i o. Sławomira Słomy przeniesionego z Gdańska,
zob. szerzej: B. Szaynok, M. Grubka, „Działania władz państwowych i kościelnych wobec
gdańskiego duszpasterza akademickiego o. Sławomira Słomy OP” [w:] Komunistyczny aparat
represji wobec Polskiej Prowincji Dominikanów, (red.) M. Mławicki, M. Wenklar (Kraków:
Dominikański Instytut Historyczny, IPN, 2015): s. 270–288.
94
J. Żaryn, Kościół w PRL…, s.152. Por. Raport Rokity. Sprawozdanie Sejmowej Komisji
Nadzwyczajne do zbadania działalności MSW, wstęp J. Rokita, posłowie A. Dudek (Kraków:
Arcana, 2005).
95
Szerzej na ten temat zob. M. Malec, „Inwigilacja ks. Adolfa Chojnackiego przez SB”
[w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia
i materiały, t. 1, (red.) R. Terlecki, J. Szczepaniak (Kraków: IPN, WAM, 2007): s. 190–201;
J.L. Franczyk, Ks. Adolf Chojnacki 1932–2011. Boży buntownik [w:] Kościół w godzinie próby…,
s. 371–376; R. Łatka, Krakowskie władze wobec…, s. 158–159.
96
P. Łysakowski, „Śmierć ks. Stefana Niedzielaka w dokumentach IPN i opiniach prasy
PRL (1989)” [w:] Niezłomni ludzie Kościoła. Sylwetki…, s. 141–160; Z. Banach, „Tajemnica
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W końcowym okresie istnienia Polski ,,ludowej” władze podejmowały wiele
wysiłku, by poznać stanowisko duchowieństwa wobec rozmów dygnitarzy
partyjnych z opozycją, strajków 1988 r. i wyborów kontraktowych97. O ile
stosunek księży do porozumienia między władzami a opozycją był pozytywny,
o tyle podejście duchowieństwa do kampanii wyborczej było dla władz nie
do zaakceptowania. Wynikało to z faktu, że znaczna liczba księży włączyła
się bezpośrednio w kampanię wyborczą opozycji. Nie pomogły żadne naciski
zarówno na hierarchię kościelną, jak i na proboszczów, którzy nie tylko chętnie
użyczali terenu plebanii na spotkania wyborcze, lecz także sami bezpośrednio
się angażowali w kampanię wyborczą98. To właśnie ta wszechstronna pomoc,
którą masowo świadczyli duchowni, okazała się jednym z najważniejszych
elementów sukcesu listy wyborczej „Solidarności” i początkiem końca partii
komunistycznej w Polsce.

Kontrola nad organizacjami katolików świeckich
Władze komunistyczne przez cały okres PRL przywiązywały dużą wagę do
sprawowania kontroli nad działalnością katolików świeckich. Ich organizacje
podlegały inwigilacji i dezintegracji, część działaczy udało się złamać i pozyskać
do współpracy agenturalnej z aparatem represji99. Jednym z zasadniczych celów
władz było poróżnienie tych środowisk z duchowieństwem, a przede wszystkim
z hierarchią kościelną. Właściwie aż do 1976 r. nie przejawiały one zainteresowania działalnością opozycyjną, poza dbałością o zachowanie autonomii
w ramach systemu komunistycznego100. Sytuację zmieniły wydarzenia czerwca
śmierci ks. Zycha” [w:] tamże, s. 161–174; K. Sychowicz, „Przyjaciel Sługi Bożego – ks. Stanisław Suchowolec (1958–1989)” [w:] tamże, s. 175–188. Przypadek śmierci ks. Zycha i jej
okoliczności pojawiały się w wielu raportach Departamentu IV MSW. Zob. szerzej: AIPN,
0713/311, t. 10, Informacje dzienne Departamentu IV MSW, 25 I – 6 IV1989 r.
97
AIPN, 0713/311, t. 2–12, Informacje dzienne Departamentu IV MSW.
98
A. Dudek, Reglamentowana rewolucja…, s. 79–91; tenże, Historia polityczna Polski 1989–
–2012 (Kraków: Znak, 2013): s. 35; P. Codogni, Wybory czerwcowe 1989 roku…, s. 272–273;
A.K. Piasecki, Wybory w Polsce 1989–2011 (Kraków: Arcana, 2012): s. 35. Mimo wszechstronnego
wsparcia dla kandydatów „Solidarności” większość duchownych nie wzięła udziału w wyborach.
Frekwencja wśród księży na terenie całego kraju wynosiła 40,7 proc., wśród biskupów zaś
36 proc. (zob. P. Cogdoni, Wybory czerwcowe 1989 roku..., s. 265).
99
Zob. szerzej: A. Friszke, Koło posłów Znak w Sejmie PRL 1957–1976 (Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2002); tenże, Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji Katolickiej 1956–1989
(Warszawa: ,,Więź”, 1997); C. Kuta, ,,Działacze” i ,,pismaki”. Aparat bezpieczeństwa wobec
katolików świeckich w latach 1957–1989 (Kraków: IPN, 2009); R. Graczyk, Cena przetrwania.
SB wobec Tygodnika Powszechnego (Warszawa: ,,Czerwone i Czarne”, 2011).
100
R. Graczyk, „Realizm polityczny »Tygodnika Powszechnego« (1945– 1989)” [w:] Realizm
polityczny…, s. 79–100.
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1976 r. i zaangażowanie niektórych środowisk katolików świeckich w powstałe
w ich wyniku organizacje opozycyjne. Nie inaczej było w sierpniu 1980 r., gdy
katolicy świeccy pełnili funkcje doradców, wpływając na kształt porozumień
sierpniowych oraz kierunek funkcjonowania związku w późniejszym czasie101.
Władze jako istotne zagrożenie związane z powstaniem „Solidarności” traktowały ożywienie organizacji katolików świeckich, wzrost ich aspiracji do
zwiększenia swej roli w życiu politycznym i odchodzenie od założeń statutowych102. Szczególna zmiana nastąpiła w zachowaniu części działaczy PAX-u,
którzy poparli „Solidarność” – było to odbierane przez władze jako wrogi wpływ
Kościoła103. Jako groźną tendencję, wprost nazywaną w niektórych raportach
aparatu represji, traktowano zmianę oblicza Tygodnika Powszechnego w kierunku
pisma politycznego, ,,wojującego” – jak to określano w dokumentacji partyjnej104. Miały o tym świadczyć artykuły odnoszące się krytycznie do systemu
politycznego PRL czy teksty dotyczące „Solidarności”, podkreślające, że jest
to jedyna siła zdolna wyprowadzić kraj z kryzysu i zagwarantować odnowę.
Wspomnieć również należy o intensywnym rozwoju Klubów Inteligencji Katolickiej w całej Polsce, zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych ośrodkach,
często przy udziale miejscowych duszpasterzy105. Różne środowiska katolików
świeckich starano się przy pomocy działań administracyjnych i aparatu represji
101

C. Kuta, ,,Działacze” i ,,pismaki”…, s. 44–45; R. Graczyk, Realizm polityczny ,,Tygodnika
Powszechnego”…, s. 100–102. Warto wspomnieć o Tadeuszu Mazowieckim, który pełnił
funkcję redaktora naczelnego najważniejszego pisma związku Tygodnika Solidarność. Na temat
tego pisma zob. szerzej: G. Majchrzak, Z dziejów ,,Tygodnika Solidarność”. Rozpracowanie
,,Tygodnika Solidarność” przez Służbę Bezpieczeństwa 1980–1982 (Warszawa: IPN, 2007).
Katolicy świeccy mieli również znaczący wpływ na kształt polityki poszczególnych regionów
„Solidarności”, zwłaszcza Regionu Mazowsze. Na ten temat zob. szerzej: B. Noszczak, „Dylematy tożsamości. Warszawski KIK w życiu społeczno-politycznym PRL w latach 1980–1989”
[w:] Kluby Inteligencji Katolickiej jako przestrzeń działań niezależnych w latach osiemdziesiątych
XX wieku, (red.) K. Białecki (Warszawa–Poznań: IPN, 2014): s. 12–83.
102
AAN, KC PZPR LI/74, Wydział Administracyjny, Polityka wyznaniowa 1977–1981,
Ocena stosunku Kościoła do ostatnich wydarzeń w kraju, październik 1980, k. 118.
103
AIPN Kr, 066/40, t. 2, Informacje wydziałowe, Inspektorat Analityczno-Informacyjny.
Operacja ,,Lato 80”. Informacje z wydziałów, 1 IX–30 IX 1980 r., Informacja dotycząca
ocen i komentarzy na temat sytuacji ekonomiczno-społecznej prezentowanej przez środowiska wyznaniowe, 27 IX 1980 r., k. 212. Taką ożywioną działalność wojewódzkiej struktury
PAX-u potwierdzały kolejne raporty SB (tamże, Informacja dotycząca ocen i komentarzy
na temat sytuacji ekonomiczno-społecznej prezentowanej przez środowiska wyznaniowe
z 30 IX 1980, k. 228).
104
R. Graczyk, Realizm polityczny ,,Tygodnika Powszechnego”…, s. 102–103.
105
K. Białecki, „Wstęp” [w:] Kluby Inteligencji Katolickiej…, s. 11. Zob. szerzej: A. Friszke,
Oaza na Kopernika…; P. Kaźmierczak, Klub Inteligencji Katolickiej w Krakowie w latach
1956–1989 (Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, WAM, 2009);
K. Białecki, Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu w latach 1956–1991 (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, IPN, 2012); Kluby Inteligencji Katolickiej jako przestrzeń…
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zmusić do zmniejszenia zaangażowania po stronie „Solidarności”. Nie przynosiło to jednak pożądanych skutków106.
Zdecydowane zaostrzenie działań władz wobec wspomnianych wyżej środowisk przyniosło wprowadzenie stanu wojennego. Na listach internowanych
było wielu liderów tych organizacji, którzy zaangażowali się w działalność
„Solidarności”107. Zawieszono funkcjonowanie wszelkich stowarzyszeń, takich
jak Kluby Inteligencji Katolickiej. Wstrzymano wydawanie prasy katolickiej:
Gościa Niedzielnego, Tygodnika Powszechnego, Więzi. Działacze katoliccy byli
silnie inwigilowani aż do końca istnienia Polski ,,ludowej”. Ostatecznie Tygodnik
Powszechny odwieszono w maju 1982 r. Mimo obaw redakcji pisma nie doszło
do weryfikacji składu personalnego czasopisma108, a pismo po wznowieniu
zajęło pozycję de facto opozycyjną109. Dzięki interwencji władz kościelnych
przywrócono również funkcjonowanie części zawieszonych KiK-ów110.
Równocześnie komuniści starali się pozyskiwać część środowisk katolickich
do fasadowych inicjatyw, takich jak PRON czy Rada Konsultacyjna przy przewodniczącym Rady Państwa. Przyniosło to pewien skutek, gdyż część działaczy
katolickich zaangażowała się we wspomniane inicjatywy. Warto podkreślić,
że stało się to pod wpływem sugestii prymasa Glempa111. Szczególnie ważne
były one dla władz w końcowym okresie istnienia Polski ,,ludowej”. O ile
Mieczysławowi Rakowskiemu nie udało się zaangażować do rządu, którym
krótko kierował, żadnych osób z grona katolików świeckich, które planował
powołać112, o tyle ich rola w późniejszym czasie była istotna dla korzystnego
106

Zob. szerzej, C. Kuta, ,,Działacze” i ,,pismaki”…
J. Żaryn, Kościół w PRL…, s. 175; B. Noszczak, Dylematy tożsamości…, s. 23–24.
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O tego typu obawach wśród członków redakcji pisma donosiła krakowska SB w raporcie
z 16 kwietnia. Zob. AIPN Kr, 066/40, t. 22, Informacje wydziałowe Inspektorat Analityczno-Informacyjny. Operacja ,,Lato 80”. Informacje z Wydziałów, 1 IV – 30 IV 1982 r.,
Informacja dotycząca ocen i komentarzy na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej,
16 IV 1982 r., k. 92.
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Bo jestem z Wilna. Z Józefą Hennelową rozmawia Roman Graczyk (Kraków: Znak, 2001):
s. 157–160; C. Kuta, ,,Działacze” i ,,pismaki”…, s. 45; R. Graczyk, Realizm polityczny ,,Tygodnika Powszechnego” …, s. 103–104.
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Odbyło się to w dwóch turach, w ciągu kilku kolejnych miesięcy 1982 r. odwieszono
11 z 54 Klubów, kolejne odwieszono w wyniku nacisków Episkopatu przed pielgrzymką
papieską w 1983 r. Niemniej blisko dwadzieścia z powstałych spontanicznie w czasie karnawału Solidarności nie uzyskało pozwolenia władz na wznowienie działalności. Zob. szerzej:
A. Micewski, Kościół–państwo…, s.76; J. Żaryn, Kościół w PRL…, s. 175–176. Por. P. Kowal,
Koniec systemu władzy…, s. 199–200.
111
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B. Noszczak, Dylematy tożsamości…, s. 39–43.
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Na ten temat zob. szerzej: M. Rakowski, Dziennik polityczne 1987–1990…, s. 293;
R. Łatka, „Obraz Kościoła katolickiego w latach osiemdziesiątych w »Dziennikach politycznych«
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dla władz kształtu transformacji ustrojowej. Katolicy świeccy w zdecydowanej
większości aktywnie popierali idee Okrągłego Stołu oraz – co szczególnie istotne
– zaangażowali się mocno we wsparcie kandydatury Wojciecha Jaruzelskiego
na prezydenta. Z przekonaniem graniczącym z pewnością można powiedzieć,
że bez ich wsparcia nie zostałby on wybrany113.
Po spacyfikowaniu PAX-u pozostawał on całkowicie lojalny wobec władz PRL
i nie starał się prowadzić prawie żadnych autonomicznych inicjatyw. Ryszard Reiff,
lider tego środowiska aż do pozbawienia go funkcji przewodniczącego w okresie
stanu wojennego, został wybrany na posła z listy Komitetu Obywatelskiego114.

Podsumowanie
Stosunki państwo–Kościół w latach 80. miały zdecydowanie inny charakter
niż w poprzednich dekadach Polski ,,ludowej”. Wynikało to w zasadniczej
mierze z istotnych zmian w polityce wyznaniowej władz PRL. Chociaż nie
rezygnowano z inwigilacji i represji, priorytety czołowych dygnitarzy partyjnych
były zupełnie inne. Najważniejszym z nich było wykorzystywanie Kościoła
do łagodzenia napięć oraz zwiększenia społecznej legitymizacji reżimu, która
szczególnie po 13 grudnia 1981 r. była niewielka. Tym dwóm celom podporządkowano politykę władz wobec Kościoła przez niemal całe lata 80. Wyjątkiem było zaostrzenie polityki antykościelnej po negatywnej ocenie rezultatów
drugiej pielgrzymki papieskiej.
Niemniej liberalizacja wielu elementów polityki wyznaniowej nie okazała
się skuteczna. Wynikało to przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze,
nie stosowano jej konsekwentnie, gdyż wdrażano działania, które musiały
zantagonizować hierarchię kościelną (takie jak akcja dekrucyfikacyjna, czy
wprowadzenie religioznawstwa do szkół). Po drugie, Kościół korzystał z dialogu, uzyskując oczekiwane przez siebie ustępstwa, ale wcale nie miał zamiaru
angażować się w inicjatywy władz mające na celu poprawę legitymizacji reżimu.
Niewątpliwie jednak taka polityka przynosiła okresowe i istotne sukcesy. Należy
wspomnieć zwłaszcza o roli Kościoła w zawarciu porozumienia warszawskiego
z marca 1981 r., jego wstrzemięźliwej reakcji na wprowadzenie stanu wojennego, spotkaniu Wojciecha Jaruzelskiego z Janem Pawłem II w Watykanie
w styczniu 1987 r. czy roli biskupów w czasie rozmów Okrągłego Stołu. Jednakże przyniosła również znaczące porażki, takie jak: efekty dwóch papieskich
pielgrzymek czy rola duchowieństwa w czasie kampanii wyborczej w 1989 r.
Mieczysława Rakowskiego”, Zeszyty Historyczne WiN-u, nr 38 (2013): s. 152–154.
113
R. Łatka, Zapomniane głosowanie, czyli kat prezydentem, http://histmag.org/Zapomniane-glosowanie-czyli-kat-prezydentem-6192 (dostęp: 10 I 2016).
114
J. Żaryn, Kościół w PRL…, s. 175.
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Klęskę polityki wyznaniowej w ostatniej dekadzie Polski ,,ludowej” niezwykle
trafnie opisał Paweł Kowal, który podkreślał, że:
Bez silnego Kościoła katolickiego inaczej wyglądałaby władza
Jaruzelskiego w PRL. Dowodem na słabość polityczną otaczającej
generała ekipy jest właśnie to, że chociaż formalnie Kościół
nie przyjął propozycji porozumienia i nie wziął na siebie
współodpowiedzialności za jego politykę, to funkcjonalnie zdobył
pozycję siły współdecydującej o sprawach państwa. Praktycznie
w drugiej połowie lat osiemdziesiątych nie było ani jednej ważnej
kwestii, której ekipa Jaruzelskiego nie konsultowałaby z biskupami115.

*

The religious policy priorities of the communist
regime in Poland during the 1980s
The policy of the communist regime in Poland towards religion changed
to a significant degree during the 1980s. It bears emphasizing that this policy
was shaped on four different levels of the regime’s actions towards the Catholic
Church during this time: relations with the Church hierarchy; Papal pilgrimages
and relations with the Vatican; policy vis-à-vis the rank-and-file clergy; and
relations with lay Catholics. The last decade of “People’s” Poland was much
different than the rest of its history in the realm of religious policy. The most
important cause of this was the rise of “Solidarity,” which forced the regime
to grant several unplanned concessions to society and the Church. This shift
in policy towards the Church during the 1980s was the result of the regime’s
decision to move away from its previous policy of repressing the Church in
favor of controlling the newly-established labor union which posed a direct
threat to the ruling party dignitaries. In the 1980s, maintaining good relations
with the Church hierarchy played a key role, for the communists intended to
utilize the hierarchy for its own ends, in particular to defuse social discontent.
Of equal importance was controlling the course of Papal pilgrimages and
attempts to use John Paul II to improve the regime’s social legitimacy and its
reception abroad.
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P. Kowal, Koniec systemu władzy…, s. 254.

Paweł Skibiński

CELE POLITYKI WŁADZ
KOMUNISTYCZNYCH W POLSCE

WOBEC STOLICY APOSTOLSKIEJ DO ROKU 1978

Zerwanie kontaktów ze Stolicą Apostolską
Jak trafnie ujął to Andrzej Grajewski w jednym ze swych artykułów, przed
1956 r. polityka wszystkich państw komunistycznych, w tym także Polski,
miała na celu izolowanie Kościołów lokalnych od kontaktów z Watykanem1.
Podejście do tej problematyki przez władze PRL determinowały okoliczności formalne – przede wszystkim wypowiedzenie konkordatu z 1925 r.
Formalnie dokonał tego we wrześniu 1945 r. koalicyjny, choć zdominowany
przez komunistów, Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. Mieściło się to
w logice laicyzmu – zarówno komunistycznego, jak i liberalnego, który zawierał
przekonanie, że sprawy Kościoła katolickiego, podobnie jak innych związków
wyznaniowych, są wewnętrznymi sprawami państwa i decyzje w tych sprawach
należą do wyłącznych kompetencji władz państwowych.
Chodziło przede wszystkim o ograniczenie możliwości utrzymywania
kontaktów polskich biskupów z papieżem i Stolicą Apostolską, aby zyskać
swobodę represjonowania Kościoła w Polsce. Działanie tego rodzaju wpisywało się w spełnienie postulatów polskich środowisk antyklerykalnych, które
wówczas nie ograniczały się do komunistycznej PPR, ale obejmowały także

1

A. Grajewski, „Relacje między PRL a Stolicą Apostolską w latach 1958–1966” [w:] Kościół
i Prymas. Stefan Wyszyński 1956–1966, (red.) A. Dziurok, W.J. Wysocki (Katowice–Kraków:
IPN, 2007): s. 52.
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koncesjonowane PPS i SD2. Wypowiedzenie konkordatu było z pewnością
także rodzajem reperkusji wynikających z nieuznania przez Stolicę Apostolską
rządu warszawskiego, narzuconego Polsce przez Związek Sowiecki. Stolica
Apostolska nie respektowała formalnie komunistycznego rządu, powojenne
władze nie czuły się zaś w żaden sposób związane postanowieniami przedwojennego konkordatu. Stan ten z formalnego punktu widzenia nie zmienił się
aż do 1989 r., do chwili ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych
między Stolicą Apostolską a Warszawą.
Oprócz tego polityka władz komunistycznych wobec Stolicy Apostolskiej
wynikała z przesłanek faktycznych, które z grubsza można podzielić na dwie
kategorie. Pierwsza wynikała z polityki całego bloku sowieckiego wobec Stolicy
Apostolskiej i Kościoła, a druga była związana z wewnętrzną sytuacją Polski,
tj. relacją między państwem komunistycznym i Kościołem. Polityka całego
bloku nakazywała rządzącym w naszym kraju całkowite izolowanie Kościoła
w Polsce od Stolicy Apostolskiej.
Władze komunistyczne w okresie przed przełomem października 1956 r.,
z wyjątkiem rekonesansu, który stanowiły zakończone całkowitym fiaskiem
rozmowy Ksawerego Pruszyńskiego z mons. Domenikiem Tardinim w kwietniu
1947 r.3, nie zamierzały wiązać sobie rąk negocjacjami z Watykanem i ustępstwami wobec niego. Planowały bowiem całkowite ubezwłasnowolnienie
Kościoła katolickiego. Najlepszym na to dowodem jest bezprawne uwięzienie
prymasa Stefana Wyszyńskiego we wrześniu 1953 r., pełniącego także funkcję
nadzwyczajnego legata papieskiego na mocy tzw. Facultases specialissime otrzymanych od Ojca Świętego, za co sprawcy tego aresztowania zostali obłożeni
przez papieża ekskomuniką4. Miało to wymiar symboliczny, biorąc pod uwagę
fakt, że ekskomunika dotyczyła członków rządu PRL. Warto zarazem przypomnieć, że w znacznej części nie byli to ochrzczeni katolicy albo też pozostawali
oni w stanie ekskomuniki już wcześniej w związku ze swym członkostwem
w partii komunistycznej lub współpracą z ruchem komunistycznym.
Jednak sytuacja w stosunkach PRL–Watykan zmieniła się znacznie po
1956 r., gdy okazało się, że komuniści muszą się liczyć z realiami społecznymi w Polsce, i nie tylko są zmuszeni tolerować Kościół jako związek religijny skupiający większość rządzonego przez nich społeczeństwa, lecz także
prosić biskupów o wsparcie w ważnych momentach poszukiwania stabilizacji
społecznej – jak to miało miejsce jesienią 1956 r., gdy za względne poparcie
ze strony prymasa komuniści byli skłonni zawrzeć porozumienie dotyczące
polityki wobec Kościoła.
2

Na temat wypowiedzenia konkordatu por. A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce
(1945–1989), (Kraków: Znak, 2003): s. 13–16; P. Raina, Cele polityki władz PRL wobec
Watykanu (Warszawa: PAX, 2001): s. 7–9.
3
Na temat negocjacji Pruszyński–Tardini zob. P. Raina, Cele polityki władz PRL…, s. 14–19.
4
Tamże, s. 28.
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Gomułka między ,,polityką wschodnią” a względami
wewnętrznymi
Kontynuując swoją refleksję na temat zmiany polityki watykańskiej bloku
wschodniego po 1956 r., Andrzej Grajewski twierdzi, że w postępowaniu władz
komunistycznych dominowała od tego momentu taktyka „selektywnych rozmów”,
prowadzonych dla realizacji własnych celów politycznych. A cele te sprowadzały się,
jego zdaniem, do zmiany wizerunku komunistów jako prześladowców Kościoła,
bez ustępstw ideologicznych z ich strony, a także do taktycznego wsparcia włoskiego
ruchu komunistycznego5. Wydaje się jednak, że Władysław Gomułka nawet po
zawarciu porozumienia z grudnia 1956 r. nie brał na serio możliwości nawiązania
aktywnych stosunków między PRL a Watykanem. W maju 1956 r. zaproponował
wprawdzie zawarcie konkordatu i poprosił prymasa o przekazanie Watykanowi
informacji o gotowości władz polskich do jego zawarcia, ale sprawa ta poruszona
przez kard. Wyszyńskiego w rozmowach z Piusem XII, abp. Domenikiem Tardinim,
podsekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej, oraz abp. Antoniem Samorè – ówczesnym sekretarzem Kongregacji do Spraw Nadzwyczajnych Kościoła, nie wywołała
entuzjazmu rozmówców kard. Wyszyńskiego. Wysocy rangą dyplomaci watykańscy
widzieli bowiem ryzyko wiązania się przez Stolicę Apostolską umowami z państwem
komunistycznym, co stanowiłoby sygnał świadczący o akceptacji przez Kościół
komunizmu jako takiego6.
Sytuacja w relacjach dyplomatycznych Watykanu z państwami komunistycznymi, a więc także z Polską, zmienia się po zmianie papieża. Od 1958 r. jest
nim św. Jan XXIII. Jego wypowiedzi na temat konieczności zachowania pokoju
spotkały się z życzliwym przyjęciem Nikity Chruszczowa, który we wrześniu
1961 r. na łamach moskiewskiej Prawdy odniósł się bardzo pozytywnie do stanowiska papieża. Potem nastąpiła w listopadzie 1961 r. znacząca, choć w treści
jedynie kurtuazyjna, wymiana listów między papieżem a sowieckim gensekiem7.
Kierownictwo partii sowieckiej otwierało sobie w ten sposób drogę do wciągnięcia Watykanu w rozmowy i negocjacje, ponieważ sam ZSRS chętnie posługiwał
się pacyfistyczną retoryką, z pozoru zbliżoną do papieskiej. Z drugiej strony
Sowieci rozpoczęli z przedstawicielami Watykanu serię rozmów dotyczących
udziału obserwatorów prawosławnych – przedstawicieli patriarchatu moskiewskiego – w Soborze Watykańskim II, co zaowocowało zobowiązaniem się strony
watykańskiej do niepotępiania komunizmu przez Ojców Soborowych, które to
zobowiązanie nie zostało nigdy ujawnione oficjalnie obradującym hierarchom
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A. Grajewski, Relacje między PRL a Stolicą Apostolską…, s. 52.
Por. P. Raina, Kardynał Wyszyński, t. 3 (Warszawa: Książka Polska, 1994): s. 40–42.
L’Osservatore Romano, 17 XII 1961 r.
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katolickim8, ale zostało dotrzymane. W tych okolicznościach władze sowieckie
uwolniły także kard. Josifa Slipija, dotąd więzionego w sowieckich łagrach.
To stwarzało sytuację polityczną, w której nowe ambicje mogli mieć także
polscy komuniści. W maju 1963 r. przyjechał do Polski kard. Franz König, arcybiskup metropolita Wiednia, i spotkał się w imieniu Ojca Świętego z władzami
PRL. W kolejnych latach przejmie z jego rąk kontakty z Polską, podobnie jak
z innymi państwami Europy Środkowej i Wschodniej, mons. Agostino Casaroli.
Miało to otworzyć drogę do oficjalnego porozumienia między PRL i Watykanem. Pomysł omawiano wprawdzie podczas rozmowy prymasa Wyszyńskiego
z Gomułką w kwietniu 1963 r., ale ujawniła się wówczas głęboka rozbieżność
stanowisk między stroną kościelną i państwową. Gomułka deklarował, że dla
strony rządowej pierwszoplanowym celem jest skłonienie Stolicy Apostolskiej do
zatwierdzenia administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i ograniczenie
samodzielności prymasa Wyszyńskiego przez narzucenie mu autorytetu nuncjusza9.
Jako sygnał dla Watykanu do rozpoczęcia rozmów na temat takiego porozumienia można potraktować nieco późniejsze wystąpienia przedstawicieli środowisk Więzi i Znaku z jesieni 1963 r. Były to: tekst Tadeusza Mazowieckiego
i Andrzeja Wielowiejskiego „Otwarcie na Wschód”, opublikowany na łamach
miesięcznika Więź10, oraz „Opinia” katolików świeckich dla Sekretariatu Stanu,
przekazana przez Stanisława Stommę, prezesa Koła Poselskiego „Znak” i redaktora
miesięcznika Znak i Tygodnika Powszechnego11. W obu wspomnianych tekstach
prominentni przedstawiciele tych środowisk, podając się za reprezentantów całego
polskiego laikatu, domagali się jak najszybszego ułożenia stosunków dyplomatycznych między Warszawą i Watykanem, z pominięciem Episkopatu Polski.
Prymas Wyszyński w swej informacji dla Pawła VI z listopada 1963 r.,
wywołanej tymi poczynaniami, wskazywał na aktywizację, w duchu podobnym do polskich „oficjalnych” katolików, środowisk katolickich progresistów francuskich12 oraz lewicowej prasy włoskiej. W tej sytuacji wydaje się,
że władze komunistyczne w Warszawie działały w tej materii przynajmniej za
zgodą Moskwy, jeśli nie z jej inspiracji, korzystając przecież z części świadomej
sowieckiej „agentury wpływu” lub z nieświadomych marksistowskich fellowtravellers, inspirowanych pośrednio z Kremla.
8

Por. J. Orlandis, Kościół katolicki w drugiej połowie XX wieku (Radom: Polwen, 2007):
s. 35; R. di Mattei, Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana (Ząbki: CtiK Wiedeń
1683, 2012): s. 134–136.
9
Por. uwagi: A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…, s. 212–213.
10
Więź, nr 11–12 (1963): s. 7–13.
11
Por. np. P. Raina, Kardynał Wyszyński, t. 4 (Warszawa: von Borowiecki, 1994): s. 196–202.
Tekst „Opinii” tamże.
12
Memoriał kard. Stefana Wyszyńskiego do Pawła VI z 22 listopada 1963 r., cyt. za: P. Raina,
Kardynał Wyszyński, t. 4 (Warszawa: von Borowiecki, 1995): s. 206–210.
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Z podobną intencją, z którą wystąpili Stomma i Mazowiecki – jak najszybszego nawiązania relacji między PRL a Watykanem – został wysłany do
Rzymu – namówiony do tego już osobiście przez Gomułkę – Jerzy Zawieyski,
inny „oficjalny” katolik świecki, członek Rady Państwa PRL i Koła Poselskiego
„Znak” oraz wieloletni prezes warszawskiego KIK. Do rozmowy Zawieyskiego
z Gomułką doszło w październiku 1964 r., a w listopadzie Zawieyski, dzięki
pośrednictwu prymasa Wyszyńskiego, został przyjęty przez Pawła VI, który
z życzliwością odniósł się do projektu nawiązania rozmów z rządem w Warszawie. Jednak w grudniu 1964 r. Gomułka nie podtrzymał chęci dalszych rozmów,
brutalnie rozczarowując przekonanego o bliskim sukcesie Zawieyskiego13.
Po tym kroku wstecz władze jednak wkrótce po raz kolejny podjęły inicjatywę
dyplomatyczną i w kwietniu 1965 r. doszło do rozmów Antoniego Willmanna,
ambasadora PRL w Rzymie, z mons. Casarolim odpowiedzialnym w Sekretariacie
Stanu za politykę wschodnią, w tym za sprawy polskie. Mimo przychylnej reakcji
przedstawicieli Stolicy Apostolskiej, inicjatywa władz warszawskich została po
raz kolejny wycofana w związku z podwójną odmową z ich strony (w kwietniu
i listopadzie 1966 r.) pozwolenia na przyjazd papieża Pawła VI do Polski, o co
bardzo zabiegał Casaroli. Warto podkreślić, że po pierwszej odmowie, która
miała miejsce wiosną 1966 r., za drugim razem rozmowy ponownie inicjowali
komuniści – tym razem zajął się tym członek KC PZPR – Andrzej Werblan14.
To dwukrotne upokorzenie strony watykańskiej należy wiązać z nasilającym
się konfliktem między władzami komunistycznymi a Kościołem w Polsce wokół
orędzia Episkopatu Polski do biskupów niemieckich z listopada 1965 r. oraz
w związku z rywalizacją między państwem i Kościołem, toczoną o obchody
Milenium Chrztu Polski, gdy Gomułka na serio podjął wyzwanie walki o rząd
dusz Polaków i próbował reinterpretować całe dzieje Polski w duchu wygodnym
dla władz, starając się wyeliminować z pamięci zbiorowej Polaków katolicyzm
jako istotny składnik tożsamości. Ani wspomniane upokorzenia, ani dramatyczne zaostrzenie się stosunków państwo–Kościół nie przeszkodziły jednak
Casarolemu w kolejnej wizycie w Polsce w lutym 1967 r.
O co chodziło władzom w tym kontredansie zbliżeń i dystansowania się
od Stolicy Apostolskiej? Z 1967 r. pochodzi dokument wewnętrzny Urzędu
do Spraw Wyznań – „Problemy dalszych kontaktów między PRL a Stolicą
Apostolską (tezy)”15 – powstały w kontekście wzmiankowanej już wizyty Casarolego w lutym 1967 r. Oczywiście, nie jest to dokument najwyższej rangi,
biorąc pod uwagę służebną rolę Urzędu ds. Wyznań wobec Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i centrali PZPR. Ale w związku z tym możemy uznać, że tezy
13

Swoją wersję tej misji Jerzy Zawieyski przedstawił w dzienniku: J. Zawieyski, Dzienniki,
t. 2 (Warszawa: Ośrodek KARTA, IPN, 2011): s. 368–394.
14
Na temat kwestii przyjazdu Pawła VI do Polski por. P. Raina, Cele polityki władz PRL…,
s. 48–64.
15
Tekst dokumentu w: tamże, s. 69–73.
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w nim zawarte stanowią zapis ugruntowanego stanowiska funkcjonariuszy
komunistycznego aparatu władzy. Dokument wyjaśnia przyczyny utrzymywania kontaktów przez PRL ze Stolicą Apostolską. Anonimowy autor tekstu
wymienił w tym kontekście następujące kwestie:
a) inne kraje komunistyczne, w których Kościół katolicki często nie odgrywa
takiej roli jak w Polsce, utrzymują takie kontakty;
b) kontakty te stanowią dla zagranicy sygnał, że Kościół w Polsce nie jest
prześladowany, co stanowi pomoc dla partii komunistycznych w Europie
Zachodniej (wydaje się, że mowa przede wszystkim o Włoskiej Partii
Komunistycznej);
c) władze dążą do ograniczenia wpływów niemieckich w Watykanie;
d) władze pragną udzielić wsparcia dla „pokojowej polityki Pawła VI”, co
stanowiło istotny element propagandy pacyfistycznej, wykorzystywanej
przez kraje bloku sowieckiego;
e) władze starają się w ten sposób o „zahamowanie otwarcie reakcyjnej
polityki kard. Wyszyńskiego”;
f ) podjęcie negocjacji stanowi spełnienie oczekiwań „większości kleru,
wszystkich zorganizowanych ugrupowań katolików świeckich i szerokich
rzesz ludzi wierzących w Polsce”.
Przyjrzyjmy się wymienionym tu przyczynom prowadzenia rozmów ze Stolicą Apostolską. Trzy z nich – a), b) i d) – miały charakter zewnętrzny. Pierwsza
z nich daje się wytłumaczyć jako rodzaj wytycznej, którą władze PRL otrzymały
z Moskwy. Pozostałe dwie przyczyny są związane z kwestiami propagandowymi
bloku sowieckiego; chodziło o uniknięcie oskarżeń o prześladowanie Kościoła
w Polsce, co – wbrew deklaracji autora omawianego dokumentu – miało znaczenie nie tylko dla partii komunistycznych na Zachodzie, lecz także dla samej PRL
oraz umożliwiało włączenie stanowiska Watykanu i osobiście Pawła VI w nurt
propagandy pacyfistycznej o charakterze prosowieckim. We wszystkich trzech
przyczynach widać zależność władz PRL od polityki całego bloku sowieckiego.
Trzy kolejne przyczyny prowadzenia negocjacji ze Stolicą Apostolską przez
władze komunistyczne można określić mianem wewnętrznych (c., e. i f.). Dwie
z nich to z jednej strony ograniczenie wpływów niemieckich w Watykanie –
a w 1967 r. zapewne także ostateczne skłonienie papieża do uznania granic
zachodnich Polski przez ustabilizowanie administracji kościelnej na ziemiach
poniemieckich, co nastąpiło dopiero w 1972 r., niecałe dwa miesiące po ratyfikacji układu granicznego PRL–RFN16. Z drugiej zaś skrępowanie prymasa
Wyszyńskiego w jego działaniach, uznawanych przez władze niezmiennie za
szkodliwe. Trzecia z tych wewnętrznych przyczyn – czyli kwestia pozytywnego
oddziaływania przez te negocjacje na polską opinię publiczną, wyrażaną w znacznej części z katolików, miała w moim przekonaniu mniejsze znaczenie; władze
komunistyczne bowiem nie zawsze liczyły się z opinią własnego społeczeństwa.
16

Co ciekawe, nie było wówczas granicy PRL–RFN.
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Dokument Urzędu ds. Wyznań przedstawiał ponadto odmienną niż na
Węgrzech, w Jugosławii i Czechosłowacji drogę postępowania PRL wobec
Stolicy Apostolskiej; odrzucono taktykę poufnych negocjacji bez nawiązania stosunków dyplomatycznych na rzecz jak najszybszego nawiązania relacji
dyplomatycznych z Watykanem, co czyniłoby PRL wyjątkiem wśród krajów
komunistycznych (poza Kubą) niemających tego rodzaju stosunków.
Korzyści, które sobie obiecywano w elitach władzy komunistycznej, polegałyby na skrępowaniu swobody poczynań kard. Wyszyńskiego i „reakcyjnej
góry episkopatu”, ograniczeniu jego roli w rozmowach z państwem, a także na
„dezintegracji” wśród polskich biskupów. Miała też nastąpić poprawa pozycji
negocjacyjnej PRL względem Niemiec Zachodnich.
Podkreślano, że doświadczenia innych krajów komunistycznych (np. Węgier)
pokazują, iż porozumienia ze Stolicą Apostolską pozwalają „wtłoczyć Kościół
w określone ramy”, tj. go kontrolować. Ryzyko, które widział autor dokumentu,
polegałoby na skrępowaniu działań władz wobec katolików przez wyniesienie
spraw Kościoła w Polsce na forum międzynarodowe i ewentualnego wsparcia
stanowiska kard. Wyszyńskiego przez nuncjusza. Autorzy obawiali się też
„dezorientacji aktywu partyjnego”, nastawionego antyklerykalnie.

Za czasów Gierka – w zasadzie bez zmian...
Podobne cele negocjacji z Watykanem sformułowano w dokumencie Wydziału
Administracyjnego KC PZPR ze stycznia 1971 r.17, sporządzonym już po zmianie
kierownictwa partyjnego. Jest w nim mowa o „różnicowaniu postaw biskupów”,
poszerzeniu wpływu państwa na nominacje biskupie, ostatecznym uregulowaniu
administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich (ale także na wschodzie kraju,
gdzie istniały okrojone diecezje wileńska, lwowska i pińska). Wspominano wreszcie
o pomocy Watykanu w „kształtowaniu lojalnej postawy Kościoła wobec państwa”,
a nawet o możliwości odwołania przez Stolicę Apostolską dostojników „naruszających
przepisy”. Tym razem była to opinia ścisłego kierownictwa PZPR – m.in. Edwarda
Gierka, Piotra Jaroszewicza i Stanisława Kani.
W lutym 1971 r. Stefan Jędrychowski, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, formułował swe oczekiwania wobec Stolicy Apostolskiej. Oprócz znanych
już kwestii uzgodnienia granic diecezji z granicami PRL, znajdujemy w jego piśmie
żądanie skłaniania duchowieństwa do ,,lojalnej postawy wobec ustaw i przepisów
państwowych, socjalistycznego ustroju społecznego, wewnętrznej i zagranicznej
polityki państwa i poszanowania uczuć obywateli innych wyznań i niewierzących”
i wyciągania w stosunku do nich, na wniosek władz, kar kanonicznych. Jędrychowski oczekiwał także prawa do ,,współmianowania” (sic!) biskupów przez państwo
i składania przez nich przysięgi na wierność konstytucji PRL. Komuniści domagali
17
Tajne dokumenty Biura Politycznego. Grudzień 1970, (red.) P. Domański (Londyn: Aneks,
1991): s. 212–213.
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się od Watykanu wprowadzenia kadencyjnych wyborów przewodniczącego Komisji
Episkopatu Polski i zatwierdzania przez władze listy kandydatów18.
Jędrychowski w notatce dla KC PZPR z 13 lutego 1971 r. twierdził, że prowadzenie tego rodzaju rozmów ,,eliminuje” Wyszyńskiego z negocjacji i odbiera
Episkopatowi Polski monopol na kontakty ze Stolicą Apostolską, a także może
doprowadzić do ,,zbliżenia episkopatu do państwa”. Pozwala także mieć nadzieję na
normalizację statusu diecezji zachodnich i wpływ na stosunki z Niemcami Zachodnimi. Powtarzał wszystkie żądania z poprzedniego dokumentu, dodając wyraźnie
oczekiwania nadzoru państwa nad seminariami duchownymi19.
W marcu 1971 r. zespół ekspertów przy KC PZPR, m.in. Stanisław Kania
i wicepremier Wincenty Kraśko, jasno stwierdzał: ,,Rozmowy powinny zmierzać do
maksymalnej neutralizacji politycznej Kościoła w Polsce, a przede wszystkim ograniczenia działalności jego hierarchii”20. Ponownie pojawia się wzmianka o pomocy
Watykanu w wymuszaniu lojalnej postawy hierarchii wobec rządu i zapewnieniu
wpływu państwa na obsadę stanowisk biskupich.
Wszystkie te dokumenty zostały wywołane przez propozycję złożoną przez Casarolego ambasadorowi PRL w Rzymie – Wojciechowi Chabasińskiemu w styczniu
1971 r., wznowienia rozmów na temat nawiązania stosunków dyplomatycznych
między Watykanem a Warszawą. Kolejne tury negocjacji odbyły się w kwietniu,
a następnie w listopadzie 1971 r.
Warto zwrócić uwagę, że władze komunistyczne traktują rozmowy z Watykanem jako narzędzie kontroli nad Kościołem w Polsce, która ma sięgać bardzo
głęboko – nie tylko w sprawy personalne, lecz także w życie wewnętrzne Kościoła
(jak obsada przewodniczącego KEP czy funkcjonowanie seminariów duchownych).
W wypadku pełnej realizacji celów władz komunistycznych, każdy duchowny
za najmniejszy przejaw niesubordynacji, uznany przez władze za brak lojalności
wobec ustroju, czy krytykę rządu mógłby zostać usunięty, i to rękami urzędników Stolicy Apostolskiej. Podczas wspomnianych negocjacji 1971 r. na posiedzeniu zespołu KC PZPR ds. wyznaniowych Kania oświadczył: ,,Naszym dążeniem
jest, aby w przyszłości Kościół afirmował ustrój socjalistyczny; obecnie zależy nam
na jego neutralności, później lojalności, następnie poparciu, aż do afirmacji”21.
Było to uzupełnienie dotychczasowych celów o element strategiczny – stopniowego wciągania przez stronę komunistyczną Stolicy Apostolskiej w negocjacje
po to, by zwasalizować partnera. Jednocześnie nie było gotowości do ustępstw
na rzecz Stolicy Apostolskiej. Jak napisał Aleksander Skarżyński, szef Urzędu

18

Tekst dokumentu w: P. Raina, Cele polityki władz PRL…, s. 91–95.
Tekst dokumentu w: tamże, s. 95–100.
20
Instrukcje do rozmów Polska–Watykan. Opracowanie zespołu specjalistów w KC PZPR,
8 marca 1971 – tekst dokumentu w: P. Raina, Cele polityki władz PRL…, s. 101–108.
21
Cyt. za: A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…, s. 299.
19
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ds. Wyznań, do Władimira Kurojedowa, przewodniczącego sowieckiej Rady
ds. Religii, jesienią 1971 r.: ,,Nam zależy na rozmowach, a nie na porozumieniu”22.
Kolejne rundy negocjacji trwały w sierpniu 1972 r., przy czym cele komunistycznej dyplomacji pozostały niezmienne, a sprawa usuwania nielojalnych biskupów
coraz bardziej konkretyzowała się wokół osoby ordynariusza przemyskiego Ignacego
Tokarczuka, znanego z nieprzejednanego stanowiska wobec władz. O pełnej samodzielności rządców PRL w swej polityce watykańskiej nadal jednak nie mogło być
mowy, bo w październiku 1972 r. na spotkaniu przedstawicieli Urzędów ds. Wyznań
bloku sowieckiego podjęto decyzję o nienawiązywaniu stosunków dyplomatycznych
z Watykanem, co PRL posłusznie respektowała23.
Wznowienie rozmów PRL–Watykan nastąpiło dopiero w sierpniu 1973 r. przy
okazji kolejnej tury Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Wówczas
minister spraw zagranicznych Stefan Olszowski spotkał się w Helsinkach z Casarolim, a w listopadzie 1973 r. udał się do Rzymu, gdzie został przyjęty na audiencji
u Pawła VI. Wspomniał wówczas o możliwości ustanowienia modus vivendi ze
Stolicą Apostolską, co stanowiło ważną deklarację władz warszawskich. Wypada
się zgodzić z Antonim Dudkiem, że w złożeniu tego rodzaju deklaracji odegrały
rolę pogorszenie się stosunków z Episkopatem Polski oraz chęć międzynarodowego
uwiarygodnienia się ekipy gierkowskiej, która poszukiwała wówczas korzystnych
kredytów na Zachodzie24.
W lutym 1974 r. abp Casaroli ponownie zawitał do Warszawy, a 6 lipca wiceminister spraw zagranicznych Józef Czyrek podpisał w Rzymie z Casarolim protokół
ustanawiający ,,stałe kontakty robocze” między Stolicą Apostolską a PRL. Z uwagi na
niechętne stanowisko Episkopatu Polski, władzom nie udało się jednak uzyskać obecności w Polsce stałego przedstawiciela Watykanu. Stronę polską reprezentował odtąd
w Rzymie Kazimierz Szablewski, stronę watykańską – abp Luigi Poggi. Szablewski
miał za zadanie dbanie o wpływ Stolicy Apostolskiej na Episkopat w celu kształtowania jego ,,konstruktywnej postawy wobec państwa ludowego”. W instrukcjach
dlań mowa była także o doprowadzeniu do ,,współdziałania” w sprawie nominacji
biskupich.
Arcybiskup Poggi odwiedził Warszawę w lutym 1975 i kwietniu 1976 r. Jednocześnie obie strony doszły do ostatecznego porozumienia mającego na celu ustanowienie stałego reprezentanta Stolicy Apostolskiej w Warszawie, bez wcześniejszej
zasadniczej zmiany położenia Kościoła w Polsce, co było warunkiem stawianym
przez Episkopat Polski25.
Wizyty Poggiego zaowocowały audiencją Edwarda Gierka u papieża Pawła VI
1 grudnia 1977 r. Nie był to jednak ewenement – wcześniej bowiem Paweł VI
22

A. Grajewski, „Kardynałowie Stefan Wyszyński i Agostino Casaroli – dwie osobowości
i dwie koncepcje polityki wschodniej Watykanu”, Studia Prymasowskie, t. 3 (2009): s. 68.
23
A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…, s. 303–304.
24
Tamże, s. 304–305.
25
A. Grajewski, Kardynałowie Stefan Wyszyński i Agostino Casaroli…, s. 75–77.
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spotykał się już kilkukrotnie z przywódcami partii komunistycznych, m.in. z Titą.
Wymiar wizyty I sekretarza KC PZPR u papieża miał zostać przez PRL zdyskontowany propagandowo wobec Zachodu i własnego społeczeństwa, do członków partii
natomiast skierowano inny komunikat, wypowiedziany przez Stanisława Kanię:
władze miały działać, ,,utrzymując leninowską politykę w sprawie Kościoła… żadnych ustępstw”26. W tym stanie ducha władze komunistyczne doczekały się wstrząsu,
którym był dla nich wybór kard. Karola Wojtyły na papieża w październiku 1978 r.
Dwie zasadnicze kwestie wymagają dalszych badań w tym kontekście, aby lepiej
zinterpretować opisywane wydarzenia i lepiej zrozumieć ich sens. Po pierwsze jest
to sprawa zrozumienia postawy Stolicy Apostolskiej w tych negocjacjach, po drugie
– kwestia stopnia samodzielności władz warszawskich w tym zakresie w stosunku
do moskiewskiej centrali bloku państw prosowieckich.

Watykan – nastawienie na dialog za wszelką cenę...
To, co niezwykle istotne, a z czego bez wątpienia zdawali sobie sprawę włodarze
PRL, decydujący o kolejnych posunięciach wobec Stolicy Apostolskiej, to nastawienie dyplomacji watykańskiej, które – w moim przekonaniu trafnie – zrelacjonował Andrzej Grajewski, pisząc o najwybitniejszym przedstawicielu dyplomacji
watykańskiej na kierunku wschodnim – kard. Agostinie Casarolim27. Jego postawa
w trakcie negocjacji z władzami PRL opierała się na kilku założeniach:
)) względnej trwałości systemu komunistycznego w Polsce i Europie Wschodniej;
)) konieczności wypracowania dla Kościołów znajdujących się pod dominacją
komunistyczną modus non moriendi – cytując określenie kard. Jeana Villota,
wieloletniego Sekretarza Stanu za pontyfikatu Pawła VI – czyli metody na
uniknięcie śmierci, a więc planu minimum, tzn. zapewnienia Kościołom
przetrwania za wszelką cenę;
)) w tle postępowania kardynała kryła się stawiana przezeń hipoteza o możliwości wypracowania płaszczyzny kooperacji Kościoła z komunizmem –
rzekomo jedynie taktycznej i ograniczonej, ale w rzeczywistości nigdy dokładnie nieokreślonej. Współpraca taka miała być koniecznością, wynikającą
z przesuwania się znacznej części katolików w lewo – a więc w kierunku,
w którym przesuwała się także światowa opinia publiczna w tym okresie.
Była to nie zawsze wyraźnie wypowiedziana przesłanka działań dyplomacji
watykańskiej, ale bardzo charakterystyczna dla mentalności dyplomacji
watykańskiej tego okresu.

26

Okólnik dyrektora Departamentu Prasy, Współpracy Naukowej i Kulturalnej nt. stosunków
państwo–Kościół, nr 325, 10 grudnia 1977 [w:] Polskie dokumenty dyplomatyczne – 1977,
(oprac.) P.M. Majewski, P. Długołęcki (Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,
2009): s. 777.
27
A. Grajewski, Kardynałowie Stefan Wyszyński i Agostino Casaroli…, s. 51–79.
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Nastawienie Casarolego i pozostałych dyplomatów watykańskich wiązało się
oczywiście ze zmianą watykańskiej Ostpolitik po 1957 r. Modyfikacja ta miała swoje
przesłanki merytoryczne – takie, jak nieskuteczność pryncypialnej polityki Piusa
XII czy istotne ryzyko schizmy, tj. stworzenia przez komunistów lojalnych wobec
siebie Kościołów niepodporządkowanych Stolicy Apostolskiej28.
Wielkie znaczenie miało jednak także przeświadczenie – wyrażane zarówno przez
Casarolego, jak i Pawła VI – o wartości dialogu jako takiego, który – przez sam fakt
prowadzenia go – jest w stanie odmienić swoich uczestników29. Niestety, te z góry
przyjęte przesłanki na rzecz dialogu z państwami komunistycznymi, dyplomaci
watykańscy w niewystarczającym stopniu konfrontowali z rzeczywistością. Jedynie
niewielki wpływ na ich postawę miały powtarzające się gorzkie rozczarowania,
które spotykały Casarolego i jego współpracowników w kolejnych latach ze strony
komunistycznych partnerów. W wyobrażeniu Casarolego negocjacje z Warszawą
miały być cierpliwym dialogiem, z wolna oddziałującym na partnera. Nie wzięto
jednak pod uwagę, że dialog ten oddziaływał także na samą Stolicę Apostolską i jej
reprezentantów.
W tym miejscu nie sposób nie przypomnieć trafnej uwagi chilijskiego historyka
Gonzala Lariosa, który w odniesieniu do warunków lokalnych sformułował tezę,
że w wyniku dialogu katolicko-marksistowskiego „bardzo wielu chrześcijan stało
się marksistami, a tylko bardzo niewielu marksistów – chrześcijanami”30. Z pewnością watykańscy dyplomaci nie stawali się marksistami w wyniku pertraktacji
z komunistycznymi dyplomatami, ale ich kryteria oceny sytuacji zbliżały się do kryteriów podsuwanych przez ich rozmówców. Nie wydawało się to jednak zniechęcać
dyplomatów Stolicy Apostolskiej do prowadzenia dalszego dialogu z państwami za
żelazną kurtyną.
Warto w tym kontekście przywołać opinię kard. Wyszyńskiego z przygotowanego
przezeń dokumentu dla Pawła VI z listopada 1963 r.: ,,Istnieje też niebezpieczeństwo
zaplątania się w iluzje i podstępy, gdyby rozmowy były prowadzone przez osoby
należące do reżimu […], z jednej strony, z drugiej zaś przez osoby, które nie mając
doświadczenia kontaktów z komunistami, mogłyby bardzo łatwo dać się omotać
ich podstępnym metodom”31.
Nadal aktualne pozostaje pytanie, do jakiego stopnia władze PRL zdawały
sobie sprawę z takiego nastawienia znacznej części watykańskiej dyplomacji,
28

Na temat Ostpolitik zob. H. Stehle, Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu
(1917–1991) (Warszawa: Real Press, 1991): passim. Por. także: A. Grajewski, Relacje między
PRL a Stolicą Apostolską…, s. 51–52.
29
W ten sposób tłumaczy swoje podejście do relacji z komunistami kard. Agostino Casaroli
w pamiętnikach, pod wiele znaczącym tytułem Męczeństwo cierpliwości (Warszawa: PAX, 2001).
30
Augusto Pinochet: po prostu antykomunista, z prof. G. Lariosem Mengottim rozmawiał
T.P. Terlikowski, Fronda, nr 64 (2012): s. 195.
31
Cyt. za: Memoriał kard. Stefana Wyszyńskiego do Pawła VI z 22 listopada 1963 r.,
w: P. Raina, Prymas Wyszyński, t. 4, s. 201–205.
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a zapewne także wywodzącego się z tego samego środowiska papieża Pawła VI.
Wydaje się, że w znacznym; kwestie te bowiem je interesowały i zbierały one na ten
temat informacje, korzystając zarówno ze źródeł dyplomatycznych, jak i wywiadowczych. W dokumencie Urzędu ds. Wyznań z 1967 r. pt. „Tezy oceniające wizytę
Casarolego w Polsce” znajdujemy bowiem np. taki oto passus: ,,Kościół katolicki
zrozumiał, że jego własna doktryna uległa przedawnieniu i wymaga dostosowania
do mentalności współczesnego człowieka. Kościół nie wydaje się czynić obecnie
kwestii podstawowych ze sporów doktrynalnych... Liczne środowiska katolickie
prowadzą dialog z marksistami”32.
Edward Gierek zaś w rozmowie z Leonidem Breżniewem, podsumowując
w 1979 r. swój stosunek do polityki wschodniej Watykanu za Pawła VI, zwracał
uwagę na to, że Stolica Apostolska ,,chce uwolnić się od opinii, że jest na służbie
imperializmu”, a ,,aparat kurii” twierdzi, że wojna z socjalizmem przyniosła znaczne
straty Kościołowi33. Była to opinia polskiego genseka, która jednoznacznie wskazywała na to, że zdaniem komunistów Stolica Apostolska była na dialog z państwami
komunistycznymi wprost skazana.

Samodzielna polityka władz PRL czy polityka
sterowana z Moskwy?
Powstaje także bardzo ciekawe pytanie, czy cele i środki polityki watykańskiej
komunistycznych władz w Warszawie były wypracowywane i realizowane w Polsce,
czy raczej były dyktowane stanowiskiem Moskwy.
Znamy jeden przypadek, w których PRL podjęła ważne kroki w swej polityce
wobec Kościoła katolickiego mimo niechętnego stanowiska kierownictwa Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego – zaproszenie papieża Jana Pawła II do ojczyzny
wiosną 1979 r., czemu zdecydowanie przeciwny był Breżniew34.

32

Tekst dokumentu w: P. Raina, Cele polityki władz PRL…, s. 74–86.
Dokument nr 64. Tezy do rozmów I sekretarza KC PZPR z sekretarzem generalnym KC
KPZR na tematy społeczno-gospodarcze i współpracy polsko-radzieckiej, przed 12 marca
1979 [w:] Polskie dokumenty dyplomatyczne – 1979, (oprac.) P. Długołęcki, J. Kochanowski
(Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2014): s. 178.
34
A. Friszke, M. Zaremba, „Wokół pierwszej pielgrzymki” [w:] Wizyta Jana Pawła II w Polsce
1979. Dokumenty KC PZPR i MSW, (oprac.) A. Friszke, M. Zaremba (Warszawa: ISP PAN,
Towarzystwo „Więzi”, 2005): s. 36–38; Dokument nr 23. Notatka z rozmowy Edwarda Gierka
z Leonidem Breżniewem w Moskwie, 13 marca 1973 [w:] tamże, s. 137–139. Por. Dokument
nr 64. Tezy do rozmów I sekretarza KC PZPR z sekretarzem generalnym KC KPZR na tematy
społeczno-gospodarcze i współpracy polsko-radzieckiej, przed 12 marca 1979 [w:] Polskie
dokumenty dyplomatyczne – 1979…, s. 177–179, w którym wyraźnie mówi się o decyzji Biura
Politycznego KC PZPR w sprawie przyjazdu papieża jako o czymś, z czego Gierek musi się
wprawdzie gęsto tłumaczyć przed Breżniewem, ale decyzja miała być podjęta w Warszawie.
33
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Jednak czy powtarzający się schemat działań władz PRL wabiących przedstawicieli Watykanu, a następnie pozbawiających ich złudzeń, to przejaw taktyki własnej
komunistów dyktowanej z Warszawy, polegającej na wysyłaniu balonów próbnych,
a następnie ich przekłuwaniu, czy też świadectwo każdorazowego czerwonego światła
z Moskwy? Tego na razie, na podstawie dostępnych nam źródeł, wiedzieć z pewnością nie możemy. Przedstawiony w pierwszej części tego artykułu zarys przebiegu
wydarzeń w stosunkach wzajemnych między Stolicą Apostolską a PRL pozwala
stwierdzić, że niekiedy daje się wychwycić bezpośrednią zależność decyzji włodarzy
PRL od polityki całego bloku. Wiemy też, że w najistotniejszych sprawach polityki
wyznaniowej odbywały się stałe konsultacje I sekretarza KC PZPR z czynnikami
sowieckimi, które towarzyszyły np. wyborowi kard. Karola Wojtyły na papieża35.
Jednocześnie na podstawie posiadanej przez nas szczątkowej wiedzy można
mówić o szczególnym zainteresowaniu czynników sowieckich sprawami relacji
polsko-watykańskich. Oto np. gdy wiosną 1966 r. dochodzi do rozmów polsko-watykańskich prowadzonych z inicjatywy władz PRL, początkowo przez ambasadora
PRL w Rzymie Willmana, i abp. Casarolego, a następnie przez umocowanego przez
Casarolego ambasadora Włoch w Polsce Enrica Aillauda i Bolesława Piaseckiego.
Czy można mówić o przypadku, skoro rozmowy te najprawdopodobniej prowadzili
dwaj sowieccy agenci – w kontekście agenturalnej współpracy z KGB nazwisko
włoskiego dyplomaty występuje w Archiwum Mitrochina36, a werbunek Piaseckiego
przez NKWD jest sprawą powszechnie znaną. Na razie musimy więc poprzestać na
bardzo ogólnej konstatacji, że wielokrotnie decyzje zapadające w Moskwie wyznaczały
kierunki posunięć władz PRL, choć nie zawsze i nie w każdej sytuacji pozbawiały
inicjatywy władze w Warszawie.

Podsumowanie
Ma rację cytowany kilkakrotnie Andrzej Grajewski, że w polityce polskich komunistów dominowały względy wewnętrzne – a przede wszystkim chęć zmniejszenia
znaczenia kard. Wyszyńskiego i znalezienia sobie łatwiejszego partnera wewnątrzkościelnego w postaci dyplomatów watykańskich37. Jednak stale obecny był w postępowaniu władz komunistycznych motyw związany z realizacją szerszego planu,
obliczonego na zmianę postawy Kościoła wobec komunizmu i osłabienie tego
35

Gierek w materiale skierowanym do Leonida Breżniewa z marca 1979 r. mówi o przekazywaniu informacji za pośrednictwem ambasadora sowieckiego w Polsce (Dokument nr
64. Tezy do rozmów I sekretarza KC PZPR z sekretarzem generalnym KC KPZR na tematy
społeczno-gospodarcze i współpracy polsko-radzieckiej, przed 12 marca 1979 [w:] Polskie
dokumenty dyplomatyczne – 1979…, s. 177–179).
36
Por. Ch. Andrew, W. Mitrochin, Archiwum Mitrochina, t. 1: KGB w Europie i na Zachodzie
(Poznań: Rebis, 2009).
37
A. Grajewski, „Relacje między PRL a Stolicą Apostolską w latach 1958–1966” [w:] Kościół
i Prymas Stefan Wyszyński 1956–1966 (Katowice–Kraków: IPN, Wydawnictwo Towarzystwa
Naukowego „Societas Vistulana”, 2007): s. 62.
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groźnego dla komunistów przeciwnika w walce o rząd umysłów i dusz. Wyraził to
chyba najlepiej Kania w swej wypowiedzi z 1971 r., gdy wskazywał, że w negocjacjach
z Watykanem chodzi o stopniowe wikłanie Stolicy Apostolskiej w kolejne stopnie
akceptacji dla komunizmu, aż po całkowite jego poparcie. Trzeba w tym miejscu
jeszcze raz sięgnąć po dokument napisany przez kard. Wyszyńskiego dla papieża
Pawła VI w listopadzie 1963 r. Prymas umieścił w nim nad wyraz znamienne słowa:
,,Marksizm nie może tolerować konkurentów w dominacji nad intelektami, nad
opinią i świadomością. Poplecznicy marksizmu zaakceptują dialog, będą mówić
o tolerancji, lecz każdy autorytet, poza marksizmem, dla nich musi się załamać. Tak
zwany kompromis z nieprzyjacielem, według nich jest dopuszczalny tylko wówczas,
gdy ten ostatni jest już zwyciężony i złamany”38.
Mentalność komunistów, wykazana w trakcie rozmów ze Stolicą Apostolską, była
swoistą mieszaniną perfidii i prostactwa. Nie raz rezygnowali oni z zasadniczego
celu, którym było mentalne uzależnienie Stolicy Apostolskiej, na korzyść doraźnych
zysków, często obliczonych na krótką metę, a wynikających z doraźnych utarczek
z Kościołem w Polsce. Opóźniało to z pewnością uzyskiwanie przez władze PRL
strategicznych korzyści, przerywało bowiem niełatwy dialog z dyplomacją papieską.
Spoglądając na te wydarzenia po latach, można odnieść wrażenie, że o ile dyplomaci watykańscy mieli często zbyt wiele cierpliwości do swych komunistycznych
rozmówców, o tyle tym ostatnim cierpliwości nie zawsze starczało, by osiągać wszystkie zakładane przez siebie cele. Właśnie w niedostatkach mentalności komunistów,
a także w przenikliwości i konsekwencji prymasa Wyszyńskiego należy szukać przyczyn niezrealizowania przez PRL jej celów w relacjach z Watykanem. Tak było do
1978 r., gdy pojawienie się papieża z Polski całkowicie zmieniło znaczenie i kontekst
polityki komunistów względem Watykanu, zmuszając ich do postawienia sobie
innych – o wiele bardziej ograniczonych – celów.
*

The objectives of the Vatican policy of the
communist regime in Poland until 1978
Any discussion of the policies of the “people’s” regime in Poland towards the
Church cannot ignore the attitudes of the party dignitaries towards the Vatican
prior to 1978. The election of Karol Wojtyła Pope in that year ended communist
hopes tied to their activist policy vis-à-vis the Holy See. An analysis of the priorities
of Warsaw’s religious policy towards the Vatican must take into account two key
factors: the dependence of communist Polish policy on the Soviet Union, and the
main goal convincing the regime to maintain relations with the Vatican after 1956,
i.e. attempting to use it to undermine the Polish Church, Cardinal Wyszyński in
38

Memoriał kard. Stefana Wyszyńskiego do Pawła VI z 22 listopada 1963 r., za: P. Raina,
Kardynał Wyszyński, t. 4 (Warszawa: von Borowiecki, 1995): s. 209.
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Paweł Tanewski

ZAGRANICZNI DORADCY
EKONOMICZNI
W II RZECZYPOSPOLITEJ
Sprawowanie władzy, mechanizm doboru ludzi na eksponowane stanowiska,
prawa i obowiązki wynikające z osiągnięcia wysokiej pozycji społecznej, cele,
do których dążą, i środki, jakimi się posługują rządzący od wieków są przedmiotem rozważań filozofów, myślicieli, polityków, ludzi pióra, a w ostatnich
dziesiątkach lat przedstawicieli nauki zwanej politologią.
Na przestrzeni dziejów jednostki odgrywające istotną rolę w życiu politycznym, wykazujące determinację w dążeniu do zdobycia władzy i jej utrzymania
nie były często w stanie sprostać samodzielnemu rozwiązywaniu skomplikowanych problemów. Waga zagadnień rozstrzygających nieraz o losie narodów
i państw przez nie rządzonych, a także ciężar odpowiedzialności powodowały, że
szukały rady u osób mających opinię znawców jakiejś dziedziny życia publicznego. Byli to doradcy, w późniejszym czasie zwani ekspertami1. Niektórzy
z doradców zyskiwali tak wielki wpływ na monarchów, książąt i kardynałów,
że uważano ich za osoby niemal współrządzące, a zarazem tajemnicze, o nieodgadnionych do końca zamiarach, co wynikało zapewne z faktu, że z reguły

1

Długie tradycje korzystania ze wsparcia doradców istnieją w Wielkiej Brytanii. Doradcy
pełnią bardzo ważną rolę m.in. w służbie dyplomatycznej tego kraju. Tytuł doradcy (radcy)
przysługuje najważniejszej po ambasadorze osobie wchodzącej w skład przedstawicielstwa
dyplomatycznego (zob. J. Wood, „Advisers” [w:] The New Palgrave. A Dictionary of Economics,
t. 1 (London-Baringstoke: Macmillan Press, 1987): s. 36).
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nie zajmowały oficjalnych stanowisk, stąd też wzięło określenie, które z czasem
zaczęto używać w stosunku do doradców – éminence grise2.
Trudny często do wyjaśnienia charakter szybko zachodzących przemian w życiu
społeczeństw współczesnego świata wraz z upowszechnianiem się od czasów rewolucji francuskiej demokratycznej formy rządów spowodował, że politycy dostający
się na szczyty władzy są niemal zmuszeni do korzystania z pomocy całych, nieraz
bardzo licznych zespołów doradców. Wynika to również z działania sił politycznych
walczących o wpływy w globalnym świecie. Doradcy często bowiem nie są niezależni, a reprezentują interesy tych, którzy ich wysuwają na stanowiska doradców,
starając się za ich pośrednictwem uzyskać wpływ na politykę państw.
Za ojca współczesnych doradców ekonomicznych uważa się Jeana Gustave’a Courcelle-Seneuila. Urodził się w Dordogne w roku 1813. Odbył studia
prawnicze, a następnie przez pewien czas kierował przedsiębiorstwem przemysłowym. Spokojną egzystencję przerwała Wiosna Ludów. Wraz z nastaniem
rewolucyjnych przemian otworzyły się przed nim możliwości działalności
publicznej. W okresie tzw. monarchii lipcowej pełnił funkcję ministra skarbu
we Francji. Później został stałym współpracownikiem fachowego czasopisma
ekonomicznego. W 1852 r. opublikował podręcznik z zakresu bankowości,
który wzbudził duże zainteresowanie w gronie fachowców. W roku następnym Courcelle-Seneuil został zaangażowany przez rząd chilijski jako oficjalny
doradca ekonomiczny. Swojej aktywności nie ograniczał wyłącznie do działalności doradczej. W ciągu dziesięcioletniego pobytu w Chile był również
wykładowcą uniwersyteckim. Powróciwszy do Francji, dużo publikował na
tematy historyczne i gospodarcze. Tłumaczył także na język francuski dzieła
klasyków ekonomii. W 1879 r. został stałym doradcą ekonomicznym rządu
francuskiego. Przez całe życie występował jako konsekwentny zwolennik liberalizmu ekonomicznego. Szczególne znaczenie dla rozwoju myśli ekonomicznej
mają jego poglądy dotyczące funkcjonowania systemu bankowego. Courcelle-Seneuil uważał, że działalność bankowa nie powinna być koncesjonowana,
a każdy bank powinien mieć prawo emisji własnych banknotów. Jego poglądy
nie cieszyły się popularnością ani we Francji, ani w Chile, gdzie zarzucano
mu, że przyczynił się do powstania inflacji i zahamowania rozwoju przemysłu
w wyniku ustanowienia niskich ceł ochronnych3.
2

Określenie éminence grise („szara eminencja”) weszło w wielu krajach do języka potocznego. Miano „szarej eminencji” po raz pierwszy zyskał ojciec Józef, tajemniczy jezuita wciąż
nieznanego pochodzenia, wywierający wielki wpływ na politykę kardynała Richelieu. Obaj
duchowni wykazywali duże zainteresowanie zagadnieniami gospodarczymi, przyczyniając się
do prowadzenia przez Francję polityki merkantylistycznej (zob. J. Wood, „Advisers”, s. 36;
G.H. zu Mecklenburg Graf von Carlow, Richelieau als merkantilistischer Witrtschaftspolitiker
und der Begriff des Staatsmerkatilismus (Jena: G. Fischer, 1929): s. 76 i 173).
3
A.O. Hirschman, „Courcelle-Seneuil Jean Gustave” [w:] The New…, t. 1, s. 706–707;
J.G. Courcelle-Seneuil, Wykład teoretyczny i praktyczny czynności bankowych (Warszawa:
b. Tow. Rolnicze, 1861).
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W wieku XX, w okresie po I wojnie światowej, a zwłaszcza w ostatnich
dziesiątkach lat po II wojnie światowej, istotna rola przypadała właśnie doradcom ekonomicznym. Wielu z nich działało poza granicami własnego kraju.
Odbywali dalekie podróże po to, by w obcym dla siebie środowisku ludzi
o odmiennej kulturze i tradycji wiele przeżyć i doświadczyć. Zyskiwali przy
tym niejednokrotnie opinię wybitnych znawców zagadnień gospodarczych.
Szczególnie cenionymi doradcami stali się ekonomiści amerykańscy. Uważano,
że ich działalność ma charakter ściśle fachowy, pozbawiony ukrytych motywów politycznych i gospodarczych, a jednocześnie dzięki temu, że cieszą się
autorytetem w kołach wielkiej finansjery amerykańskiej, mogą przyczynić się
do zwiększenia napływu obcego kapitału do kraju, który zyska w ich ocenie
pozytywną opinię. Wielu polityków żywiło ponadto przekonanie, że osiągnięcia
gospodarki Stanów Zjednoczonych w ten właśnie sposób, niemalże automatycznie, staną się udziałem kraju zapraszającego doradców amerykańskich4. Dużą
aktywność w pozyskiwaniu ekspertów do pracy w różnych krajach wykazywały
organizacje międzynarodowe. Należały do nich, w okresie międzywojennym –
Liga Narodów, po II wojnie światowej – Organizacja Narodów Zjednoczonych,
Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy5.
Również do Polski przybywali w przeszłości, i nadal przybywają, zagraniczni
doradcy, ofiarowując swoją wiedzę, umiejętności, a nade wszystko pośrednictwo
w nawiązywaniu przez nasz kraj bliskich stosunków z państwami odgrywającymi decydującą rolę w światowym układzie sił.
Szczególnie ciekawym tematem wydaje się działalność trzech zagranicznych
ekspertów gospodarczych przebywających w Polsce w latach 20. ubiegłego
4

W.E. Kemmerer, „Praca ekonomicznego doradcy rządów”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny, kw. III (1927): s. 248–249.
5
J. Wood, „Advisers”, s. 26. Do tego bez wątpienia elitarnego grona ekspertów gospodarczych
należał w okresie międzywojennym również polski ekonomista – Feliks Młynarski. Urodził się
w 1888 r. Od wczesnej młodości wykazywał wielkie zainteresowanie sprawami społecznymi.
Działał w ruchu niepodległościowym. Z wykształcenia filozof, zajął się badaniem zagadnień
gospodarczych dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W latach 20. uczestniczył
w dyskusji, toczącej się wśród ekonomistów polskich, na temat roli pieniądza w gospodarce.
Należał do współtwórców programu reform skarbowo-walutowych realizowanych przez
Władysława Grabskiego. Pełnił funkcję prezesa Banku Polskiego – centralnej instytucji emisyjnej, powstałej w 1924 r. W 1929 r. został członkiem Komitetu Finansowego Ligi Narodów;
w 1933 r. wysłany do Grecji w charakterze eksperta finansowego. W tym samym roku został
przewodniczącym Komitetu Finansowego Ligi Narodów. Działał w Komitecie Złota Ligi Narodów i Międzynarodowej Izbie Handlowej. W latach II wojny światowej kierował pod okupacją
niemiecką bankiem emisyjnym mającym siedzibę w Krakowie. Banknoty emitowane przez ten
bank nazywano „młynarkami”. Z tego powodu próbowano go po wojnie oskarżyć o faszyzację
kraju. Do procesu nigdy jednak nie doszło. W zmienionych warunkach ustrojowych został
w końcu dyrektorem biblioteki Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Olsztynie. Zmarł w 1972 r.
Ogłosił kilkadziesiąt prac z zakresu teorii pieniądza, bankowości i ekonomii społecznej (zob.
Z. Landau, „Młynarski Feliks” [w:] Polski słownik biograficzny, t. 21 (Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1976): s. 445).
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stulecia: Hiltona Younga (1879–1960), Waltera Kemmerera (1878–1945)
i Charlesa S. Deweya (1880–1980). Odrodzona w 1918 r. Rzeczpospolita
była krajem wyniszczonym kilkuletnimi działaniami wojennymi, zmuszonym
tworzyć od nowa własną państwowość, pozbawionym wykształconych elit
politycznych6, któremu ponadto zagrażali agresywni sąsiedzi. W takiej sytuacji
wielu czołowych polityków okresu międzywojennego uciekało się niejednokrotnie do poszukiwania pomocy za granicą. W wyniku ich starań przyjeżdżali do
Polski znawcy różnych dziedzin życia państwowego. Najbardziej chyba znani
byli wojskowi francuscy, ale do naszego kraju przybywali także ekonomiści.
Trzech z nich: Hilton Young, Walter Kemmerer i Charles S. Dewey wywierało
największy wpływ na ukształtowanie się stosunków finansowych i gospodarczych w odrodzonej Rzeczypospolitej
Hilton Young, z wykształcenia prawnik, był człowiekiem o szerokich zainteresowaniach intelektualnych. Urodził się w Londynie w 1879 r. Przez całe
życie interesował się literaturą, filozofią, polityką i ekonomią. Miał zaledwie
dziewięć lat, gdy ukazał się drukiem jego pierwszy utwór literacki7. We wczesnej
młodości, w okresie studiów w Cambridge, zetknął się z grupą intelektualistów
nazwaną później grupą z Bloomsbery8. W latach 1908–1910 był asystentem
redaktora w znanym czasopiśmie The Economist, a od 1910 r. jednym z redaktorów wielkonakładowej gazety popularnej Morning Post i jednocześnie londyńskim korespondentem New York Times, specjalizującym się w omawianiu
zagadnień finansowych. Stopniowo zyskiwał pozycję znawcy problematyki
ekonomicznej. Uznanie przyniosła mu zwłaszcza książka The system of National
Finance, którą wydał w 1915 r. W latach 20. publikacja ta stała się w Wielkiej
Brytanii jednym z najpopularniejszych opracowań z dziedziny skarbowości9. W 1914 r., a więc już na samym początku wojny, Hilton Young wstąpił
6

Brak ludzi zdolnych do pełnienia służby państwowej uzewnętrzniał się bardzo wyraźnie
w poziomie dyskusji parlamentarnej. Obradom sejmu przewodzili ludzie, którzy „w 70% nie
mieli żadnego doświadczenia parlamentarnego, intelektualnie zaś – w większości – stali poniżej
średniej inteligencji. Ambicji wybujałych było tu aż za dużo, ludzie zaś zdolni, o szerszych
horyzontach, umiejący myśleć kategoriami państwowymi, a zagadnienia widzieć w ich właściwej hierarchii, stanowili ułamek bardzo nikły […] uderza swoją jaskrawością ubóstwo idei
i krańcowy niemal prymitywizm formy i zaściankowa ciasnota i płytkość, warcholskie sobiepaństwo, partyjne zacietrzewienie, wybuchające – jakżeż często – ordynarnymi połajankami.
[…] Stronnictwa […] na rywalizację i walkę wzajemną […] zużywały i czasu i energii o wiele
więcej, niż na pracę konstrukcyjną; interes swojej warstwy czy klasy stawiały na pierwszym
miejscu” (zob. W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski (Kraków: Wydawnictwo PLATAN, 2004): s. 187).
7
W. Young, „Young Edward Hilton” [w:] The compact edition of the dictionary of national
biography (London: Oxford University Press, 1975): s. 2977.
8
Tamże, s. 297. Do grupy tej należał m.in. John Maynard Keynes, z którym Hilton Young nawiązał
bliższą znajomość i pozostawał w kontakcie także po zakończeniu studiów (zob. R.F. Harrod, The
Life of John Maynard Keynes (London: Macmillan, 1951): s. 187).
9
W. Young, „Young…”, s. 2978.
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do ochotniczego korpusu brytyjskiej marynarki wojennej. Służąc jako oficer
na okrętach liniowych, uczestniczył w wielu niebezpiecznych operacjach.
Został uhonorowany najwyższymi odznaczeniami wojskowymi angielskimi
i francuskimi i awansował do stopnia komandora. Ciężko ranny pod koniec
wojny, stracił rękę. Kalectwo nie wyeliminowało go jednak z aktywnego życia.
W 1920 r. walczył w Rosji jako ochotnik z bolszewikami. Wkrótce powrócił
do życia cywilnego10. W latach 1921–1922 pełnił funkcję wiceministra skarbu
w gabinecie Lloyda George’a. Po ustąpieniu z rządu działał jako przedstawiciel
Wielkiej Brytanii w Lidze Narodów i doradca gospodarczy rządów wielu krajów.
Do Polski przyjeżdżał dwukrotnie, pod koniec 1923 i na początku 1924 r.,
w okresie, gdy rząd polski intensywnie poszukiwał możliwości zaciągnięcia
dużej pożyczki zagranicznej, sądząc, że w ten sposób uda się opanować inflację
wywołaną stałym dodrukowywaniem pieniądza. Uważano, że sam fakt przybycia eksperta brytyjskiego spowoduje wzrost zaufania do Polski na międzynarodowych rynkach finansowych. Liczono ponadto, że Young pozytywnie oceni
efekty polityki gospodarczej prowadzonej w pierwszych latach niepodległości.
Oczekiwania te się nie spełniły.
Young uznał, że zaciąganie dużych pożyczek za granicą nie jest właściwym
sposobem na opanowanie inflacji, doradzał natomiast znaczne zredukowanie
wydatków państwa, umożliwiające uzyskanie równowagi budżetowej, a tym
samym zaprzestanie druku pieniędzy dla pokrycia deficytu budżetowego.
Ekspert angielski doradzał daleko idące zredukowanie wydatków na wojsko,
oświatę i koleje państwowe. W przypadku wojska zastrzegał się, że analizuje
jedynie aspekt finansowy zagadnienia, a nie uwarunkowania wynikające z położenia międzynarodowego Polski. Nadmierne wydatki na oświatę można było
z powodzeniem zredukować, co dałoby nie tylko korzystny efekt w dziedzinie
finansów publicznych, lecz także wymusiłoby prowadzenie zupełnie innej
polityki oświatowej11. Trudno na razie wypowiedzieć się na temat słuszności
redukcji wydatków na koleje państwowe, gdyż nie istnieje chyba syntetyczne
opracowanie na temat polskiego kolejnictwa w okresie międzywojennym. Young
mówił obrazowo, że jeżeli będziemy wydawać tak duże sumy na koleje, to być
może będziemy mieć koleje najnowocześniejsze w świecie, ale będziemy wozić
nimi powietrze, w domyśle, gdyż zlikwidujemy całą pozostałą gospodarkę.
Young zalecał ponadto władzom wstrzymanie się z wprowadzaniem nowej
jednostki monetarnej (złotego) aż do chwili uzyskania trwałej równowagi
budżetowej. Kurs złotego w stosunku do innych walut miał ustalić się samoczynnie jako wynik swobodnej gry sił rynkowych. Koncepcje Younga nie zyskały
10

Z tego okresu pochodzi jedyny chyba utwór literacki przełożony na język polski – liryczny
wiersz Boże Narodzenie – zob. H. Young, „Boże Narodzenie” [w:] S. Helszyński, Liryka angielska
XX wieku (Warszawa: F. Hoesick, 1929).
11
P. Tanewski, „Gospodarcze i społeczne aspekty polityki oświatowej władz Drugiej Rzeczypospolitej”, Glaukopis, nr 31 (2015): s. 313–331.
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jednak aprobaty władz polskich. W sposób szczególnie zdecydowany odrzucił
je ówczesny premier i minister skarbu, Władysław Grabski, w związku z czym
doradca brytyjski był zmuszony opuścić Polskę.
Należy podkreślić, że Hilton Young nie ograniczył się tylko do sformułowania pewnego programu gospodarczo-finansowego, lecz także zaproponował
władzom polskim praktyczną pomoc w jego realizacji w postaci zatrudnienia
angielskich specjalistów w dziedzinie ściągania podatków. Chodziło o zatrudnienie dwóch Anglików, wchodzących w skład misji Hiltona Younga w Polsce,
w Ministerstwie Skarbu i ewentualnie zatrudnienie angielskich instruktorów,
znawców różnych gałęzi gospodarki12. Oczywiście, istniało pewne niebezpieczeństwo, że Anglicy będę pełnić funkcje wywiadowcze w naszym kraju
i informować władze brytyjskie o stanie gospodarki polskiej. Ryzyko było jednak
niewielkie. Faktyczny stan gospodarki polskiej nie stanowił wielkiej tajemnicy,
gdyż publikowano wiele danych statystycznych pochodzących zarówno ze źródeł
państwowych, jak i prywatnych, działały wywiadownie gospodarcze zajmujące
się profesjonalnym zbieraniem informacji o stanie wybranych przedsiębiorstw,
olbrzymie wpływy posiadał obcy kapitał działający w wielkim przemyśle, i tak
z reguły o wszystkim doskonale poinformowany.
Wypada też zwrócić uwagę na pewien aspekt kulturowy misji Younga
w Polsce. Mówiono, że doradca angielski dał słowo honoru, że nie przekaże swoim władzom żadnych poufnych informacji, które pozyska w Polsce,
a wykorzysta je jedynie do opracowania programu naprawczego finansów
polskich. Tego samego można by się spodziewać i od angielskich fachowców
w dziedzinie skarbowości. W czasach, w których żyjemy, deklarowanie czegoś
w stosunkach gospodarczych i politycznych pod słowem honoru może wzbudzać tylko uśmiech politowania, co stanowi zresztą miarę naszego upadku
cywilizacyjnego, ale w latach 20. powinno być traktowane, z ograniczonym
wprawdzie, ale zaufaniem. Konsekwencje odrzucenia przez Polskę propozycji
Younga były poważne. W dwudziestoleciu międzywojennym aparat skarbowy
nieraz przejawiał brak kompetencji i biurokratyczne podejście do wielu spraw,
o czym niejednokrotnie informowały sfery gospodarcze. Doradców brytyjskich
przyjmowały natomiast z dobrym skutkiem inne państwa nieobawiające się
utraty tajemnic państwowych. Miały dzięki temu sprawniejszy aparat skarbowy
i ogólnie lepiej funkcjonującą gospodarkę.
W późniejszych latach Young zajmował się badaniem finansów Iraku,
Indii i Afryki Wschodniej. W 1939 r. został przewodniczącym Capital Issue
Commitee, zespołu ekspertów ekonomicznych nadzorujących ogół inwestycji
dokonywanych w gospodarce brytyjskiej; funkcję tę pełnił aż do roku 1959.
Young zajmował ponadto wysokie stanowiska w zarządach wielu poważnych
12
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Akta Stanisława Kauzika, t. 21, Protokoły spotkań
z Hiltonem Youngiem, Nixonem, Pensonem i Trotterem sporządzone przez Dubieńskiego.
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przedsiębiorstw handlowych i instytucji finansowych londyńskiej City13. Był
również działaczem społecznym. W 1910 r. organizował Wolne Związki Zawodowe w Londynie i Yorkshire. Z ramienia Partii Liberalnej kandydował dwukrotnie (w 1915 i 1918 r.), w wyborach do parlamentu brytyjskiego, mandatu
deputowanego jednak nie uzyskał. W pierwszej połowie lat 20. należał do
najbliższych współpracowników Lloyda George’a, ale zerwał z nim stosunki
w 1926 r. W tym też czasie opuścił szeregi Partii Liberalnej. Powodem, jak
się wydaje, były coraz wyraźniejsze różnice ideologiczne między nimi. Lloyd
George pozostawał wciąż czołowym politykiem brytyjskim, któremu bliskie
były idee socjalistyczne, podczas gdy Young przechodził stopniowo na pozycje
konserwatywne, co znalazło wyraz w przyjęciu przezeń stanowiska ministra
zdrowia w konserwatywnym gabinecie Mc Donalda w 1931 r. Hilton Young
zmarł w 1960 r. w Lockeridge, pozostając niemal do końca swoich dni osobistością uczestniczącą w życiu Wielkiej Brytanii14.
W przeciwieństwie do Younga kolejny doradca ekonomiczny rządu polskiego,
Walter Kemmerer, nie przejawiał tak szerokich zainteresowań i aktywności
w różnych dziedzinach życia społecznego, chociaż jego sława jako międzynarodowego eksperta ekonomicznego była bez porównania większa. Droga życiowa
Kemmerera stanowi przykład „typowej” kariery uczonego, a później doradcy
gospodarczego, stopniowo zyskującego międzynarodowy rozgłos i uznanie.
Walter Kemmerer urodził się w 1878 r. w Stanach Zjednoczonych. W 1903 r.
otrzymał tytuł doktora, a następnie został profesorem ekonomii i finansów
na uniwersytecie Princeton, które to stanowisko utrzymał przez czterdzieści
lat. Kemmerer specjalizował się w badaniu zjawisk pieniężnych. W ich badaniu zainicjował stosowanie metod statystycznych, przede wszystkim jednak
w licznych publikacjach kładł nacisk na konieczność utrzymania światowego
systemu waluty złotej, a w późniejszym czasie, po I wojnie światowej, systemu
waluty pozłacanej, zwalczając poglądy zwolenników teorii ilościowej pieniądza15.
Zasłynął jednak nie jako teoretyk gospodarki, lecz doradca ekonomiczny wielu
rządów, zyskując w latach 20. przydomek „Money doctor”. Działalność na
rzecz sprawnie funkcjonującego globalnego systemu walutowego rozpoczął od
trzyletniego pobytu na Filipinach w latach 1903–1906. W latach 1917–1934
kierował zespołami doradców ekonomicznych w Meksyku, Gwatemali, Kolumbii, Niemczech, Chile, Południowej Afryce, Ekwadorze, Boliwii, Chinach, Peru,
Turcji i w Polsce, do której przyjeżdżał, podobnie jak Young, dwukrotnie, pod
koniec 1925 i w połowie 1926 r.16
Jego misja w Polsce wypadła dokładnie w momencie załamania się programu
reform skarbowo-walutowych Władysława Grabskiego. Zgodnie bowiem
13
14
15
16

W. Young, Young…, s. 2978.
Tamże, s. 2978.
P. Drake, „Kemmerer Edwin Walter” [w:] The New Palgrave…, t. 2, s. 18.
Tamże.
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z przewidywaniami Hiltona Younga władze Rzeczypospolitej nie zdołały zapewnić wystarczających dochodów dla pokrycia bardzo rozbudowanego budżetu
państwowego; musiano więc znów, po blisko dwóch latach (1924–1925)
wprowadzania programu opracowanego przez Grabskiego i jego współpracowników, pokrywać deficyt budżetowy emisją pieniądza. Przede wszystkim
zaś w latach 1924–1925 na skutek ustanowienia zbyt wysokiego kursu złotego
w stosunku do walut obcych nastąpiło znaczące obniżenie produkcji przemysłowej, a tym samym spadek wpływów do budżetu państwowego. Obrazowo
rzecz ujmując, produkcja po kilku latach inflacji (1918–1923) stała się droga
i nieopłacalna, a zyski przynosił jedynie ograniczony import17. Ograniczony,
gdyż popyt wewnętrzny w kraju na skutek reform Władysława Grabskiego
został bardzo ograniczony. W konsekwencji zaistniało niebezpieczeństwo inflacji wywołanej zwiększoną emisją pieniądza koniecznego dla pokrycia deficytu
budżetowego. Stało się dokładnie to, przed czym przestrzegał Hilton Young
– ustanowiony urzędowo na mocy ustawy kurs złotego, który wprowadzono
do obiegu już w pierwszej fazie reform, w kwietniu 1924 r., okazał się zbyt
wysoki. Na szczęście złoty polski pod koniec 1925 r. na skutek automatyzmu
panującego na rynku pieniężnym stracił w stosunku do walut obcych około
50 proc. swej początkowej wartości.
Kolejny doradca, Walter Kemmerer, zalecał utrzymanie w Polsce kursu
złotego na „nowym” poziomie, który – jak słusznie sądził – odpowiadał w tym
momencie sile gospodarki polskiej. Podobnie jak wcześniej ekspert brytyjski,
zwracał uwagę na pilną potrzebę redukcji budżetu państwowego, przede wszystkim jednak, i to stanowiło z jego strony najcenniejszy wkład w wysiłki na rzecz
poprawy położenia gospodarczego Polski, opracował szczegółowy program
liberalizacji całego życia ekonomicznego kraju. Kemmerer postulował, aby
wolny rynek regulował najważniejsze procesy dokonujące się w gospodarce
w wyniku zniesienia przez władze Rzeczypospolitej wielu przepisów prawnych
i ograniczeń wynikających z dotychczasowej polityki ekonomicznej krępujących
inicjatywę obywateli. Zalecał również zaprzestanie popierania rozwoju sektora
państwowego w usługach, przemyśle i bankowości. Program opracowany
przez Kemmerera został, podobnie jak wcześniejszy program Younga, odrzucony przez władze polskie. Kemmerer opuścił Polskę we wrześniu 1926 r., po
17

Sytuację, która zapanowała w gospodarce polskiej, znakomicie wyczuła część Żydów
mieszkających w Polsce. Ich ocena była bezbłędna, a decyzje, które podjęli, natychmiastowe
i, jak przyszłość pokazała, niezwykle trafne. Na lata 1924–1925 przypada pierwsza alija Żydów
polskich, czyli masowy exodus z Polski do Izraela liczący ponad 100 tys. emigrantów, którzy
uznali, że nastał koniec robienia interesów w Polsce. Była to niestety prawda, i to wcale nie
ze względu na późniejszą zagładę ich rodaków. Tę pierwszą aliję znakomicie uchwycił pisarz
żydowski, Israel Joshua Singer, brat noblisty Izaaka Bashevisa Singera, w książce Bracia Aszkenazy, ukazując wymowny obraz fabrycznych kominów, które przestały dymić (akcja powieści
dzieje się w przemysłowej Łodzi) i rzeki ludzi na zawsze opuszczających miasto i Polskę (zob.
I.J. Singer, Bracia Aszkenazy (Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1998): s. 743–748).
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dziewięciu miesiącach bezskutecznych zabiegów mających na celu poważne
zreformowanie jej systemu gospodarczego, nie widząc, jak się wydaje, szans
realizacji swego programu18.
Walter Kemmerer cieszył się opinią niezależnego eksperta mimo bliskich
i powszechnie znanych stosunków z bankami nowojorskimi zamawiającymi
u niego opracowania na temat położenia gospodarczego krajów, które odwiedzał.
Wysiłki swoje koncentrował z reguły na stabilizowaniu kursów walutowych,
organizowaniu banków emisyjnych, usprawnianiu systemów podatkowych,
stwarzaniu sprzyjających warunków dla napływu kapitałów do krajów przeżywających trudności gospodarcze. Oceniając działalność Kemmerera z nieco
innej perspektywy, należy stwierdzić, że jego aktywność służyła urzeczywistnieniu pewnej wizji świata, świata, w którym istniałby jeden globalny system
ekonomiczny charakteryzujący się pełną swobodą przepływu kapitałów towarów
i siły roboczej. Gwiazda Kemmerera mocno przygasła w latach 30., w okresie
wielkiego kryzysu gospodarczego, gdy rządy wielu krajów zachwiały stabilnością światowego systemu walutowego, przeprowadzając dewaluację bądź też
ustanawiając ograniczenia w wywozie złota i walut na złoto wymienialnych.
Następstwem takich działań było nasilenie się tendencji autarkicznych w gospodarkach wielu państw, co oczywiście powodowało, że poglądy Kemmerera
stawały się coraz mniej popularne. W 1943 r. Kemmerer został zwolniony
z pracy na uniwersytecie w Princeton, a w dwa lata później zmarł.
Misja Kemmerera cieszącego się bardzo dużym autorytetem wśród finansistów amerykańskich nie przyniosła w Polsce zamierzonych rezultatów. Władze
Rzeczypospolitej kontynuowały jednak starania mające na celu uzyskanie
znacznej pożyczki zagranicznej. Odrzucenie propozycji sformułowanych przez
eksperta amerykańskiego stanowiło jedynie znak dla finansjery światowej, że
obóz Piłsudskiego, który objął władzę w kraju, postępując wzorem poprzednich
ekip rządowych, nie zamierza realizować liberalnej polityki ekonomicznej. Takie
stanowisko władz polskich nie przekreślało jednak szans na zaciągnięcie dużej
pożyczki na amerykańskim rynku finansowym. Warunkiem było pozyskanie
przez władze polskie zaufania pewnych kół gospodarczych i politycznych
w Stanach Zjednoczonych, zwalczających liberalny system gospodarczy nie
tylko w swoim rodzimym kraju, lecz także w świecie.
Określenie „pewne koła” jest bardzo nieprecyzyjne. Przedstawicielem tych
kół był wielki zwolennik udzielenia Polsce pożyczki – Beniamin Strong. Strong
zajmował stanowisko gubernatora Federal Reserve Bank of New York. Jego
wielkim przeciwnikiem był Montagu Norman, kierujący Bank of England,
zdecydowanie opowiadający się za realizacją w Polsce programu gospodarczo-finansowego zalecanego przez eksperta angielskiego, Hiltona Younga. Walka
18

E.W. Kemmerer, Praca ekonomicznego doradcy rządów (Poznań: Biblioteka Wyższej Szkoły
Handlowej, 1927); tenże, Sprawozdanie oraz zalecenia Komisji Doradców Finansowych pod
przewodnictwem prof. E.W. Kemmerera, t. 1–3.
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między dwoma czołowymi ośrodkami światowej finansjery: konserwatywną
londyńską City i „postępową” Wall Street, o kierunek polityki gospodarczej,
która miała być realizowana w Polsce, ale także w innych krajach, dotkniętych
trudnościami gospodarczymi, miała kilka aspektów:
1. Wynikała ze zmian, które nastąpiły w światowym układzie sił politycznych
i gospodarczych w wyniku II wojny światowej. Stopniowo malało znaczenie Wielkiej Brytanii, wzrastała natomiast rola Stanów Zjednoczonych.
2. Coraz wyraźniej zarysowywał się, charakterystyczny dla całego XX w.
zasadniczy spór między zwolennikami liberalnej polityki zagranicznej
i rzecznikami interwencjonizmu.
3. Zwolennicy spiskowej teorii dziejów w sporze między Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią dostrzegą ścieranie się dwóch kierunków
w wolnomularstwie: radykalnego Wielkiego Wschodu i zachowawczego
rytu szkockiego.
Dla władz polskich największe znaczenie miał jednak fakt, że czołowe koła
finansjery amerykańskiej, opowiadające się za upowszechnieniem w świecie głębokiej interwencji państwa w sprawy gospodarcze, przede wszystkim
utrzymania stałego kursu walut krajowych poszczególnych krajów, są skłonne
udzielić Polsce znaczącego wsparcia finansowego19. Wykorzystując tę sytuację,
rząd polski zaciągnął, po długich pertraktacjach, w 1927 r. tzw. pożyczkę stabilizacyjną w Stanach Zjednoczonych. Środki uzyskane z pożyczki miały zostać
przede wszystkim wykorzystane na stabilizację kursu waluty polskiej, stąd
też jej nazwa – pożyczka stabilizacyjna. Znaczenie pożyczki było jednak bez
porównania większe niż stosunkowo niewielkie sumy, które Polska uzyskała.
W sporze między londyńską City i amerykańską Wall Street wygrali Amerykanie, gotowi przede wszystkim wspierać określoną politykę kursową w różnych
krajach, zdecydowanie mniejszą wagę przywiązując do ogólnej efektywności
systemu ekonomicznego panującego w danym kraju.
Zaciągając pożyczkę stabilizacyjną w Stanach Zjednoczonych, rząd polski
musiał jednak zaakceptować warunki postawione przez stronę amerykańską.
Jednym z nich było przyjęcie w Polsce na okres trzech lat amerykańskiego
doradcy ekonomicznego, Charlesa Schuveldta Deweya.
Charles Dewey urodził się w 1880 r. w Stanach Zjednoczonych. Studiował
na uniwersytecie Yale; w 1904 r. otrzymał dyplom prawnika. Przez dwanaście lat
pracował w firmie zajmującej się handlem nieruchomościami. W czasie I wojny
światowej służył jako oficer w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Po
zakończeniu służby pracował przez cztery lata w ścisłym kierownictwie jednego
z wielkich trustów chicagowskich. Przełomowy moment w jego życiu nastąpił
w 1924 r., gdy objął stanowisko asystenta sekretarza stanu w Ministerstwie
19
Po II wojnie światowej przez długie lata taką politykę realizował w wielu krajach Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
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Skarbu, co zapoczątkowało jego karierę doradcy ekonomicznego i polityka.
Dwa lata później został skarbnikiem Amerykańskiego Czerwonego Krzyża.
W 1927 r. powierzono mu funkcję doradcy finansowego rządu polskiego.
Na mocy umowy pożyczki Dewey został na okres trzech lat członkiem Rady
Banku Polskiego.
Działając w Polsce w latach 1927–1930, Charles Dewey nie koncentrował
się tylko na zapewnieniu regularnych spłat pożyczki stabilizacyjnej, co formalnie
uznawano za główny cel jego misji, wynikający z postanowień umowy pożyczkowej, ale starał się również analizować ważniejsze zjawiska życia gospodarczego
naszego kraju. Regularnie, raz na kwartał, wysyłał do Stanów Zjednoczonych
raporty zawierające oprócz oceny stanu finansów państwa polskiego także
ogólny obraz sytuacji gospodarczej w Polsce. W swych opracowaniach zwracał
wprawdzie uwagę na pewne negatywne cechy systemu ekonomicznego Rzeczypospolitej, które hamowały rozwój gospodarczy, np. nadmierny fiskalizm,
przede wszystkim jednak stwarzał obraz kraju szybko rozwijającego się, którego
perspektywy rysowały się nadzwyczaj pomyślnie. Opuszczał Polskę w momencie, gdy już rozpoczynał się wielki światowy kryzys gospodarczy lat 30., mający,
jak się później okazało, szczególnie ciężki przebieg właśnie w Polsce, w kraju
korzystającym z jego rad i wsparcia finansowego jego mocodawców. Zgodnie
z polityką, na której straży stał ekspert amerykański, Polska za wszelką cenę
starała się w latach wielkiego kryzysu gospodarczego utrzymać sztywny kurs
walutowy, kompletnie oderwany od rzeczywistej siły gospodarki narodowej,
podczas gdy wiele krajów (w tym Stany Zjednoczone) przeprowadziło dewaluację swych walut, wspierając w ten sposób swój eksport. Polityka gospodarcza
Polski w latach 30. pozostawała bardzo korzystna dla wielkiego kapitału międzynarodowego, który transferował z naszego kraju wielkie zyski, m.in. dzięki
monopolom panującym w wielu dziedzinach gospodarki, a także wycofywał
kapitały, uznając Polskę za kraj wysokiego ryzyka, niezdolny do przetrwania
w obliczu agresywnej polityki Niemiec i Związku Sowieckiego.
Charles Dewey wyjechał z Polski w 1930 r. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych podjął pracę w Colgate-Palmolive Peet Company. W późniejszych
latach powracał jednak do naszego kraju20. Gościł w Polsce wraz ze swoim
synem Charlesem, również finansistą. Charles Dewey senior poczuł się na
tyle silnie związany z Polską, że zdecydował się na zakup niewielkiego majątku
ziemskiego. Ostatnia jego wizyta miała miejsce tuż przed wybuchem II wojny
światowej, gdy sytuacja międzynarodowa stawała się coraz bardziej napięta21.
20

Maszynopis wspomnień Charlesa Deweya jest przechowywany w Library of Congress.
Można się też spodziewać, że interesujące dokumenty związane z jego działalnością w Polsce
i kontaktami, które nawiązał w naszym kraju, znajdują się w związanej z jego imieniem
kolekcji Papers.
21
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Dewey zapytywany po latach przez Piotra Wandycza,
znanego polskiego historyka emigracyjnego, o swoją działalność w Polsce, unikał, jak się
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W latach 1941–1945 Dewey był członkiem Izby Reprezentantów Kongresu
Stanów Zjednoczonych. W 1944 r. objął stanowisko wiceprezydenta Chase
National Bank. Po II wojnie światowej zaangażował się w działalność komitetu
powołanego w związku z realizacją planu Marshalla. W latach 50. wycofał się
z działalności publicznej, żył jednak jeszcze długo. Zmarł w roku 1980, mając
100 lat22.
Analiza działalności trzech najważniejszych doradców ekonomicznych władz
polskich w okresie międzywojennym (nie byli to zresztą jedyni doradcy) byłaby
zagadnieniem pasjonującym dla historyków zajmujących dziejami gospodarki
i ich związkami z polityką międzynarodową. Istniejące opracowania naukowe
powstały przed wielu laty i nie wyczerpują tematu23. Na podstawie publikacji
ukazujących się w Polsce w latach II Rzeczypospolitej (było ich bardzo wiele)
i materiałów archiwalnych międzywojennych ministerstw: Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i Ministerstwa Skarbu24, także archiwów amerykańskich i brytyjskich, można stworzyć niezwykle interesującą monografię na ten temat lub
w przypadku podejścia bardziej analitycznego – ważne monografie poświęcone
działalności Hiltona Younga, Waltera Kemmerera i Charlesa Deweya. Takie
opracowanie, czy raczej opracowania ze względu na zakres prac badawczych,
byłyby bardzo cenne nie tylko dla historyków gospodarczych, czy szerzej historyków zajmujących się najnowszymi dziejami Polski, lecz także dla wszystkich
osób interesujących się II Rzeczpospolitą, a więc dla dziennikarzy, publicystów,
wydaje, udzielania informacji na ten temat (zob. P. Wandycz, „Stany Zjednoczone a Europa
Środkowo-Wschodnia w okresie międzywojennym 1921–1939”, Zeszyty Historyczne, nr 37
(1976): s. 17).
22
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_S._Dewey.
23
Są to prace znanych historyków: Zbigniewa Landaua i Jerzego Tomaszewskiego, także
praca Teresy Małeckiej. Zob. Z. Landau, Plan stabilizacyjny 1927–1930. Geneza, założenia,
wyniki (Warszawa: Książka i Wiedza, 1963); tenże, Polskie zagraniczne pożyczki państwowe
1918–1926 (Warszawa: Książka i Wiedza, 1961); J. Tomaszewski, Stabilizacja waluty w Polsce
1924–1925 (Warszawa: Książka i Wiedza, 1961); T. Małecka, Kredyty i pożyczki Stanów Zjednoczonych Ameryki dla rządu polskiego w latach 1918–1939 (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981).
24
Akta Ministerstwa Spraw Zagranicznych przechowywane w Archiwum Akt Nowych
w Warszawie mają trzeciorzędną wartość dla historyków. Były one niszczone przez nasze władze
po wybuchu wojny, we wrześniu 1939 r., ale w sposób wyjątkowo nieudolny. Wywieziono je
z Warszawy, a następnie palono na Kresach. Akta, których nie zdążono spalić przed wkroczeniem Armii Czerwonej, zamurowano w piwnicach zamku w Białokrynicy koło Krzemieńca.
W kwietniu 1941 r. na ich trop wpadło NKWD. Wywieziono je do ZSRS. Po zakończeniu
wojny zostały przekazane Polsce (E. Kołodziej, Inwentarz akt Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie z lat [1915–1917] 1918–1939 (Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów
Państwowych, 2000): s. 11). Znajdujące się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie zespoły
akt Ambasady Polskiej w Londynie i Waszyngtonie umożliwiają zrozumienie wielkiej gry
dyplomatycznej, która toczyła się między Londynem i Waszyngtonem o kształt reform skarbowo-walutowych w Polsce.
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pisarzy regionalistów opisujących, nieraz z wielkim sentymentów dzieje miast
i wsi w okresie międzywojennym, także literaturoznawców i tysięcy nauczycieli
historii i języka polskiego uczących w szkołach różnych typów, tym bardziej,
że obraz nędzy wsi polskiej i dotkniętych bezrobociem miast, jest głęboko
zakorzeniony w polskiej historiografii i literaturze25. Ważne, by rozumieli,
o jakiej rzeczywistości gospodarczo-społecznej piszą i mówią. Interesują się
bowiem i piszą, nieraz z wielką pasją i talentem, o gospodarce i społeczeństwie
kraju, które rozwijały się bardzo wolno na skutek zasadniczo błędnej polityki
finansowej realizowanej przez wszystkie kolejne rządy, począwszy od gabinetu
Władysława Grabskiego, utworzonego pod koniec 1923 r., aż po ostatni rząd
niepodległej Polski Felicjana Składkowskiego-Sławoja. Czeka na wykonanie
olbrzymie dzieło. Pomimo 25 lat, które upłynęły od przełomu 1989 r., nikt,
jak się wydaje, go nie podjął, ale nic straconego.
*

Foreign Economic Advisors in the Second Republic
The activities of the interwar Polish government’s foreign economic advisors
help explain the formulation of Polish economic policy during this period.
The most import_ant advisors were Hilton Young, Walter Kemmerer, and
Charles Dewey. The former was dispatched to Poland by the City of London
in late 1923. Young unveiled a very classical liberal economic program - which
was rejected by prime minister Władysław Grabski, however - prompting the
British advisor to return home. He was succeeded by Kemmerer and Dewey,
Americans both. Dewey - a supporter of foreign loans for Poland and a rigid
monetary policy (a fixed exchange rate) - played a particularly import_ant
role and, from 1927 to 1930, also served on the leadership of the Bank of
Poland, the country’s central bank. As a result of economic policies guided by
Dewey’s suggestions Poland was hit particularly hard by the economic crisis
of the 1930s and the recovery occurring in the final years of independent
statehood quite sluggish.

25

Przykładowo tylko można tu wymienić znakomity zbiór reportaży młodego Józefa Mackiewicza publikowanych pod koniec lat 30. na łamach wileńskiego Słowa (zob. J. Mackiewicz,
Okna zatkane szmatami [Londyn: Kontra, 2007]).

Marta Cywińska

MISJA NARODOWA SZKOŁY
I NAUCZYCIELA

NA PODSTAWIE DYDAKTYKI OGÓLNEJ ORAZ O ZADANIACH NAUCZYCIELA POLSKIEGO LUCJANA ZARZECKIEGO
„Dajcie dzieciom zdobyte w ogniu czynu przyzwyczajenia, nauczcie ich
słodyczy, wysiłku, otwórzcie ciężkie ścieżaje sumienia, a wtedy kazanie dotknie
ich do żywego. Główną rolę odgrywa przykład, konsekwencja myśli i czynu,
zasad i postępowania harmonia”1 – pisał Lucjan Zarzecki (1873–1925), zapomniany dziś, niestety, pedagog i teoretyk wychowania narodowego w okresie
międzywojennym.
Dydaktyką, anatomią człowieka oraz etyką zaczął interesować się podczas
studiów na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu w Petersburgu.
Po odbyciu służby wojskowej został nauczycielem matematyki w prywatnych
szkołach średnich, skąd otrzymał świetne rekomendacje. W latach 1915–1918
był dyrektorem Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego, członkiem Zarządu Polskiej
Macierzy Szkolnej, a następnie profesorem Państwowego Instytutu Pedagogicznego w Warszawie. Trzy lata później objął Katedrę Pedagogiki Wolnej
Wszechnicy Polskiej.
W obszarze jego zainteresowań naukowych i popularyzatorskich znajdowała
się dydaktyka matematyki, dydaktyka ogólna, andragogika, pedeutologia oraz
wychowanie patriotyczne ze szczególnym uwzględnieniem wątku narodowego. Domagał się rekonstrukcji etosu nauczyciela – idealisty z powołaniem,
wychowania w szacunku dla patriotycznego dorobku minionych pokoleń
1

L. Zarzecki, O zadaniach nauczyciela polskiego (Poznań: Nakładem Biblioteki Dzieł Wyborowych, 1919): s. 7.
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oraz zgodnie z tradycją narodową. Dał się poznać jako świetny dydaktyk oraz
przyjaciel uczniów.
Umacniał młodych ludzi w przekonaniu, że jednostka utożsamia swoje
interesy z interesami narodu przez bogactwo sfery ducha; naród zaś ma swą
misję polegającą na wytwarzaniu dóbr kultury. Mają one w sposób znaczący
przyczynić się do rozwoju cywilizacji.
Podkreślał, że polska młodzież jest słaba psychicznie oraz fizycznie, upatrując przyczyny tego stanu rzeczy również w dotychczasowym, niewydolnym
systemie szkolnictwa. „Ilu to obiecujących chłopców, studentów politechniki
i uniwersytetu zginęło nie od kuli wrażej, lecz od zwyczajnych przeziębień,
braku odporności i wrażliwości na zmiany atmosferyczne i surowsze warunki
życia”2. Radził, by młodzi ludzie wstępowali do harcerstwa jako „jednego
z potężnych środków wychowania fizycznego”3, podkreślając, że znalazło się
ono „pod opieką państwową oraz ministerialną”4.
Według Zarzeckiego, to prawdziwa wspólnota narodowa winna być źródłem
moralności zarówno społecznej, jak i indywidualnej. Nawoływał młodych
ludzi do stawiania interesów zbiorowości ponad własne, uważając przy tym,
że najwłaściwsze jest wychowanie w duchu narodowym. Wszak nie jest ono
tylko procesem zapewniającym ciągłość życia narodowego przez przekazywanie
nowym generacjom dorobku pokoleń, ale jest również tworzeniem, „potęgowaniem i budzeniem geniuszu narodu”5, budowaniem szkoły na fundamentach tradycji, przygotowaniem obywateli do pełnienia misji twórców kultury
narodowej: „Naród nasz w dobie dzisiejszej wchodzi na drogę nieutorowaną
życia. Dużo na niej kamieni i przeszkód, a słońce wolności, które wyjrzało
spoza gór niewoli, nie tylko świeci, lecz i przypieka”6.
Podkreślał, że na polskiej rodzinie spoczywa obowiązek wychowania patriotycznego, zapoznania dzieci z hymnem i symbolami narodowymi. Uczynił ją
ostoją stworzonego przez siebie systemu wychowawczego, „naturalnym podłożem” i początkiem, symbolem ładu i trwałości oraz fundamentem ojczystego
domu.
Wśród najważniejszych prac Lucjana Zakrzewskiego – prócz wspomnianego
już dzieła O zadaniach nauczyciela (1919) należy wymienić: Charakter jako cel
wychowania (1918), Wstęp do pedagogiki (1922), Wychowanie narodowe. Studia
i szkice (1926) oraz Dydaktykę ogólną, czyli kształcenie charakteru przez nauczanie
(1920). Ta ostatnia zajmuje szczególne miejsce w jego dorobku naukowym,
jako że jest syntetyczną prezentacją wykładów wygłoszonych przez autora na
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podstawie własnych doświadczeń pedagogicznych, a także zawiera systematykę
jego poglądów na tradycyjną i współczesną autorowi dydaktykę z odniesieniem
do kontekstów interdyscyplinarnych. Rozdział I traktuje o pojęciu wykształcenia
jako celu nauczania oraz o elementach tego pojęcia. Rozdział II – o zasadach
głównych nauczania. Rozdział III – o metodzie głównej nauczania i jej możliwościach. Dwa rozdziały kolejne – o grupie metod erotematycznych oraz
akroamatycznych. Rozdział VI – o grupie metod heurystycznych. W kolejnych
rozdziałach autor dokonuje klasyfikacji szkół oraz charakteryzuje obowiązujące
treści nauczania. Analizuje budowę planu zajęć w szkołach oraz system szkolny
w ówczesnej Polsce. Podkreśla, że nauczanie stanowi jeden z czynników wychowawczych, a zadaniem jego jest wpływanie na człowieka całościowo w sensie
intelektualnym oraz przez przywiązanie go do idei pracy duchowej:
W wychowaniu jako jego cel, jako nić przewodnia, jawi się
nam potężny ideał charakteru człowieka, postać zdobywcy
przyrody, istoty sięgającej po prawa Boże ku gwiazdom dalekim
w nieskończonej przestrzeni świata rozsianych, ducha mocnego,
tworzącego swój świat zewnętrzny, gdzie ogniem wysiłku zapalają
się jasne gwiazdy ludzkości. Nauczanie, które nie dąży do rozwijania
i tworzenia zrębów charakteru człowieka, mija się z swoim celem,
staje się czynnością czysto formalną, mającą na względzie cele
przeciętnie utylitarne. Żywa nauka i żywy człowiek łączą się ze
sobą w nierozerwalną całość, stanowią jeden z wyrazów życia, które
przepełniać winno godziny lekcji, wszystkie chwile uczenia się, dziś
tak często suche i nudne, pozbawione szerszego oddechu, ochoczego
wysiłku i jasnych promieni słońca7.

Według Zarzeckiego, każdy realny system pedagogiczny jest także systemem
narodowym, dogłębna znajomość kultury i tradycji polskich stanowi bowiem
niezbędny środek prowadzący młodego człowieka do rozwoju duchowego.
Podkreślał on wielokrotnie, że tworzenie pojęcia narodu jako odrębnej kulturalnej jednostki było procesem powolnym. Ciążył nad nim uniwersalizm
tradycyjny, płynący z kultury klasycznej oraz bogactw duchowych średniowiecza. Eksponując potrzebę wprowadzenia lekcji muzealnych, zachęcał do
organizowania wycieczek, zwiedzania muzeów, pamiątek narodowych, analizy
tablic i rycin. Zachęcał nauczycieli i uczniów do wspólnego odgrywania scen
o charakterze teatralnym, z naciskiem na inwencję dotyczącą przygotowania strojów i charakteryzacji. Podkreślał także, że w nauczaniu historii osoba
nauczyciela, jego zapał, miłość do nauki i talent są jednym z najważniejszych
środków poglądowego nauczania. Umiejętność przeniesienia ucznia w odlegle
7
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wieki, w inne warunki życia z wykorzystaniem niewielkiego doświadczenia
uczniów i wyobraźni, tak często słabo rozwiniętej, niekultywowanej, jest jedną
z wielkich sztuk dydaktycznych, która dotyczy jedynie wybrańców.
Chociaż sam nauczał matematyki, podkreślał rolę historii w dydaktyce o charakterze narodowym, a jego poglądy w tej materii nie straciły ponadczasowego
charakteru. Postulował imperatyw zmiany sposobu nauczania historii ojczystej
przez zerwanie z modelem pamięciowo-formułkowym na rzecz współrozumienia i współodczuwania materii przez ucznia i nauczyciela:
Niektórzy pedagogowie, pragnąc wybrnąć z trudności, radzili
wykładać w szkole historię kultury, omijać możliwie szczegóły osobiste
i chronologiczne, przedstawiać natomiast główną treść dziejów,
skondensowany ekstrakt historyczny. Czyż będzie to zgodne z zasadą
poglądowości? Nie może ulegać wątpliwości, że nie. […] Historia jest
przedmiotem porywającym swoją bogatą treścią, która zależnie od
rozwoju inaczej powinna być przedstawiana. Dla dzieci i młodzieży
historia jest barwnym opowiadaniem, pełnym obrazów treści
wyobrażeniowej i uczuciowej, bo jest ona jak legenda nauczycielką
życia i cnoty. Wszystko, co może być pokazane namacalnie, winno
być pokazane. Każda miejscowość ma swoje pamiątki z przeszłości,
które należy wyzyskać, a muzea, które usiłują tworzyć rzadcy jeszcze
u nas zbieracze, to pierwszorzędny czynnik przy nauce o przeszłości8.

Odrębne rozważania poświęcił Zarzecki misji nauczyciela innych przedmiotów, zaznaczając, że zgodnie z tradycyjnym modelem był on dotychczas
wyrobnikiem, wykonującym schematyczną pracę, niewymagającą szczególnego
zaangażowania intelektualnego. Podkreślał, że nauczyciel jego epoki powinien
być błyskotliwy, niezwykle inteligentny, a także posiadać takie cechy charakteru,
dzięki którym mógłby stanowić wzór dla młodego pokolenia:
Rozumiemy, że na przewodników dzieciom naszym dać trzeba elitę
starszego pokolenia, sól ziemi, najtęższe sumienie, najlepszych ludzi.
[…] dzieło nauczania jest dziełem trudnym i odpowiedzialnym, że
w najdrobniejszych zaczątkach, w początkowej fazie nauki tkwią
już głębokie myśli podstawowe, przemawia głosem donośnym
w całym swym majestacie potęga wiedzy ludzkiej. Widoczne jest
również, że nauczanie jest fachem, do którego potrzeba sumiennego
i dobrego przygotowania9.
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Zdaniem Zarzeckiego, nauczyciel musi wymagać od swoich uczniów pilności, punktualności, słowności, dobrych obyczajów i musi dawać im nieustanny
przykład, co wymaga odeń także konsekwencji oraz czujności. „Posiadanie
moralnego prawa żądania jest pierwszym, podstawowym postulatem dobrego
pedagoga. Samo jednakże żądanie jest też dziełem rozumu, znajomości człowieka i jego natury. Pedagog umie stworzyć mocne ramy życia dla młodzieży,
umie wyraźnie wymagać, ale jest również pobłażliwym”10. Nauczyciel nie
„wypracowuje” swego statusu przy pomocy wierności przepisom, lecz dzięki
intuicji, zaangażowaniu, motywacji, uczeniu szacunku dla prawa oraz ekonomii. Lekcje suche, pedantyczne, pozbawione ciepła i serdeczności ze strony
nauczyciela mogły jedynie zniechęcać uczniów.
Jedną z najtrudniejszych sztuk pedagogicznych jest „sztuka rządzenia”11, którą
obowiązkowo powinien posiąść dobry nauczyciel. Zarzecki zwraca uwagę, że
po 1918 r. wielu nauczycieli wykonywało swój zawód z przypadku:
Przyszła szkoła polska i wychowanie będzie takim, jakim będzie
nauczyciel, bo ani ściany, ani książki, ani też plany szkolne wychowują,
a głównie żywy człowiek, żywa dusza ludzka, dusza nauczyciela. Jeżeli
chcemy podnieść poziom wychowania, podnieśmy stan nauczycielski,
stawiajmy wysokie wymagania, ale otoczmy go również troskliwą
opieką, szacunkiem i starajmy się w ten sposób do szkół naszych
przyciągnąć lepszych, najlepszych ludzi12.

Według Zarzeckiego, potrzeby narodu polskiego w kwestii wychowania są
znacznie istotniejsze niż w przypadku jakiegokolwiek innego narodu: „Wobec
tego jednem z najważniejszych zagadnień doby obecnej jest przygotowanie do
pracy odpowiednich zastępów ludzi”13.
W związku z tym Zarzecki postulował utworzenie dobrze ustrukturyzowanej
szkoły elementarnej, której celem będzie „duchowe i kulturalne zjednoczenie
różnych dzielnic Polski”14. Nauczyciele muszą postawić sobie za cel pracę nad
przyczynianiem się do tworzenia jednolitego narodu, nad wydobyciem z masy
ludowej pierwiastków twórczych oraz częściowym zrekonstruowaniem środowisk inteligenckich: „Wielkie apostolstwo o jednej Ojczyźnie, umocnienie
w duszy drzemiących instynktów rasy, obudzenie poczucia obywatelskiego,
wyrastającego ponad własną wieś i swoją zagrodę, rozwijanie godności ludzkiej
odpowiadającej społeczności demokratycznej, przykładem własnym poparta
10
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nauka o obowiązku względem przyszłości narodu, wprowadzenie jednostki do
życia narodowego przez uświadomienie historyczne”15.
Wpajanie uczniom zasad czytania i pisania jest podstawową misją nauczyciela, ale nie jedyną nawet na najbardziej elementarnym poziomie nauczania:
„Potrzebny jest jemu samemu ten wysoki poziom moralny, który pozwoli mu
te wielkie zadanie spełnić, a stąd należy mu się przede wszystkim odpowiednie
stanowisko w środowisku, gdzie pracuje. Nie może on być bakałarzem, nie może
zależeć materialnie od tych, których uczy, nie powinien troszczyć się o swój
byt codzienny i o suchy kawałek chleba”16. Musi być on ideałem obywatela,
a jego słowa powinny mieć odzwierciedlenie w czynach. Władze państwowe
zobowiązane są dokładać starań, by mu w tym pomóc:
Nie może być on przyrównanym do organisty albo zależnym
od każdego wójta i pobłażliwie traktowanym przez miejscową
inteligencję. Kto rozumie znaczenie jego pracy, ten powinien
pomagać mu w niej i szanować w nim przedstawiciela nie tyle
skromnej bakalarskiej roboty, ile wielkiego trudu narodowego
odrodzenia. W pracy wychowawczej wykonywa on najcięższą jej
treść, tworzy fundamenty, w pocie czoła ugruntowuje je w matceziemi. Nie jest i nie może być rzemieślnikiem, bo dusza ludzka nie
jest dziełem rzemiosła17.

Zarzecki był przekonany o potrzebie formowania nauczyciela – „budowniczego i architekta Polski Niepodległej”18, którego celem byłoby „uobywatelnienie ludu”19, wpisujące się dotychczas jedynie w działalność nauczyciela
ludowego. Powinien także mieć naturę filozofa miłującego religię20. Jego największą powinnością jest umiłowanie ojczyzny oraz świadomość misji narodowej, by „kontynuować odwieczną pracę naszego narodu”21. Każda jego myśl
skłaniająca się ku ojczyźnie powinna być poparta czynem: „Nie powinniśmy
dzieciom naszym powtarzać słów bez treści, nie dawajmy pojęć pustych, nie
podawajmy prawd moralnych tylko dla ich piękności, dla brzmienia i nie
zadowalajmy się samą ich znajomością”22.
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Szkoła również powinna zachęcać uczniów do rozumienia celowości obowiązujących norm, aby uczeń „coraz jaśniej zdawał sobie sprawę, że przepis i jego
przestrzeganie ułatwiają mu życie, są nieodzownym warunkiem wypełniania
obowiązków względem siebie i bliźnich, względem szkoły i Ojczyzny”23. Według
Zarzeckiego, pedagog polski musi czuć się nie tylko „rzecznikiem wiedzy”
i „wysokich ideałów”, lecz także „twórcą normalnego życia społecznego”24 oraz
świadomym wykonawcą reformy. Powinien nieustannie się dokształcać, pogłębiać wiedzę, zainteresować swoich uczniów nowymi treściami, zarazem jednak
nie wzorować się w niczym na treściach zachodnich, wprowadzać innowacje
metodyczne i w konstrukcji przebiegu lekcji, być twórczy – nigdy odtwórczy.
Mieć świadomość „apostolstwa pracy”25, rozumieć „bóle narodowe”26 i być
„żywym przykładem dla pokoleń, by po latach, wymawiając z sentymentem
jego nazwisko, mogły powiedzieć: uczył nas dobrze nie tylko słowami, lecz
życiem, niech będzie błogosławione imię jego”27.
Zarzecki podkreślał, że istnieje dla mężczyzn powinność obrony kraju,
dlaczego więc dla kobiet nie miałaby istnieć powinność wychowania. „Owe
dotąd jeszcze teoretyczne równouprawnienie nabrałoby więcej cech realnych,
stałoby się czemś konkretnem, prawa odpowiadałyby więcej obowiązkom,
spoważniałaby kobieta polska, a rodzina nie straciłaby na tem”28. Powinność
proponowana przez Zarzeckiego miałaby być spełniana na poziomie szkolnictwa elementarnego oraz wychowania przedszkolnego, jak również w pracy
kulturalno-oświatowej: „Powszechność jej spopularyzowałyby w społeczeństwie
zagadnienia pedagogiczne i środki możliwe ich rozwiązania, a tem samym
podniosłaby poziom wychowawczy, twórczość w tej dziedzinie i dałaby Polsce
sui generis pierwszeństwo wśród innych krajów. Czyż zabrakłoby zapału wśród
młodzieży niewieściej? Chyba nie, chyba obrona Lwowa, chyba czyny ostatniej
doby wskazują jasno, że tak nie jest i tak być nie może”29.
Zarzecki podkreślał, że bolączką Polski niepodległej jest „brak głębszej przynależności narodowej”30, a nauczyciel świadomie wypełniający swe obowiązki
oraz posiadający głębokie przekonanie o swojej misji może w znacznym stopniu
przyczynić się do niwelowania braku świadomości narodowej. „Kto mieczem
wojuje, od miecza ginie – mówi przysłowie, kto wyrósł w atmosferze przepisów
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administracyjnych, rozporządzeń dowolnych, łagodzonych łapówką, ten nie
może jasno zrozumieć i czuć, czym jest prawo”31.
Przypominał też, że zadaniem nauczyciela jest oddziaływanie na młode
pokolenie „w duchu szacunku dla prawa”32, dlatego też szkoła powinna mieć
skodyfikowane formy funkcjonowania, jasno określony system nakazów i zakazów. Pokazywał, że brak szacunku dla prawa znajduje swe odzwierciedlenie
w postaci braku karności w szkole. Nie chodzi tu o tzw. drakońską karność33,
lecz o prawa pomocne w wykonywaniu obowiązków zawodowych. Twierdził,
że jedynie ukończenie Instytutu Pedagogicznego gwarantuje właściwe formalne
przygotowanie przyszłego pedagoga. Jego doskonałe przygotowanie do wykonywania zawodu, a ponadto nienaganne cechy moralne pomogą w nauczeniu
nowego pokolenia pracy na rzecz ojczyzny. Innymi słowy – gwarancją dobrej
szkoły jest dobry, starannie przygotowany nauczyciel idealista, który z idei
uczyni treść swego życia: „Nauczyciel, jak wspomnieliśmy ma swoją historię,
która jest wyrazem stanu kultury społecznej. Oblicze jego w różnych epokach
wygląda inaczej, gdyż nie tylko jest on synem swego czasu, ale i wykonawcą
zadań, które w różnych okresach ewolucji życia zbiorowego miały odmienne
zdania”34. Nawet drobna sprzeczność w jego postawie zostanie natychmiast
zauważona przez młodzież i może prowadzić do nadszarpnięcia jego autorytetu. Powinien jawić się uczniom jako „dusza silna” o „mocnych więzach
wewnętrznych”35, jasno stawiać cele – sobie i swoim wychowankom. Dać się
poznać jako dydaktyk „o potężnej dynamice rozwojowej”36 oraz nieustannie
oddziaływać na innych.
„W tem oddziaływaniu nie tyle znaczy zewnętrzna ekspresja, nie tyle dynamika ruchów, głodu, ile ta siła skoncentrowanej woli, która nadaje obliczu
ludzkiemu wyraz odpowiedni, a oczom moc nakazu”37. Nauczyciel powinien
odznaczać się siłą wewnętrzną, wierzyć w dobro, gorącą miłość dziecka i ojczyzny. Powinien stale kroczyć naprzód, wzmacniać swe „duchowe jestestwo”38.
Do poświęcenia i wysiłku powinien namawiać nieustannie, świecić przykładem oraz posiadać umiejętność przystosowania się do innych nie w znaczeniu
automatycznego kopiowania zachowań, lecz „w formie subtelnego odczuwania
ich tendencji, sposobu rozumienia rzeczy”39.
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Zdaniem Zarzeckiego, to państwo miało wychowywać patriotyczną młodzież
i społeczeństwo: „Wychowanie z szerszego stanowiska należy rozumieć jako
oddziaływanie jednego pokolenia na drugie, jako organiczny proces rozwoju
narodu. Nie tylko jednostki, nie tylko instytucje specjalne w tem dziele wielkim
tworzenia narodu udział biorą, lecz całość życia społecznego. Zarówno ludzie,
jak obyczaje ich, szacunek dla prawa, poziom etyki, jak wszystkie w ogóle
przejawy życia”40.
Uważał, że najważniejsza jest „atmosfera duchowa” oraz „życie materialne
epoki”, w którym my wszyscy – nauczyciele, pedagodzy, rodzice bierzemy
udział w wychowaniu „zarówno przyjaciół i wrogów”41. Każdy zaś czyn zwiększa
„sumę dodatnich wpływów wychowawczych”42. By dobrze wychować dziecko,
trzeba zacząć od samego siebie.
Nauczyciel i rodzic także powinien propagować zdrowy tryb życia. Zarzecki
odwołuje się do polskiej tradycji wychowawczej, zgodnie z którą nauczyciel
z własnej woli angażował się w gry i zabawy sportowe z uczniami. Twierdził, że
„niedołężne pokolenie wychowa niedołężnych następców”43, a żywy przykład
należy łączyć z wiedzą teoretyczną o wychowaniu. „Wielkie ideały moralne
są często tak proste, tak dostępne najmniej wyrobionemu człowiekowi, że
opowiadanie o nich staje się czemś nudnem i zbędnem. Łakniemy czynów,
łakniemy oglądania wielkich rzeczy, a tem bardziej łaknie oglądania tego młodzież, o której wiemy, że pragnie przede wszystkim tworzyć”44.
Odrębne rozważania poświęcił kwestii dyscypliny: „Kto chce opanować
młodzież, winien najpierw zawładnąć jej ciałem, potem sercem, a na koniec
rozumem. […] Zdrowie fizyczne jest koniecznym warunkiem produkcyjności
pracy, zamiłowania do niej i do wielkiego nauczyciela człowieka – wysiłku”45.
Zarzecki krytykuje postawy polskich pedagogów, którzy nie umieją wymagać od samych siebie, łatwo godzą się „ze wszelkimi niedomaganiami życia
szkolnego”46, pobłażają tam, gdzie powinni okazywać siłę.
Podkreślał kwestię samodzielności w dydaktyce: „Nauczanie nie jest tylko
dziełem kunsztu, jest ono twórczością, jest ono czynem żywej duszy, jej mocy
wewnętrznej, tych sił, które w niej tkwią. Choćbyś wszystkie metody poznał,
choćbyś naukę posiadał wielką, a miłości byś nie miał, miłości czystej do wiedzy
i prawdy, będziesz jak »miedź brzdąkająca« śród dzieci, nie wzmocnisz dusz
ich, nie podniesiesz idealizmu, nie dasz tych uczuć, które z homo sapiens czynią
40
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człowieka”47. Dydaktyka nie powinna inspirować do wprowadzania elementów
wtórnych podczas zajęć czy stawiać jedynie na analizę treści podręcznikowych,
aż do tworzenia modelu nauczania wychowania zbiurokratyzowanego:
Bardzo często się zdarza, że pedagog urzędowy zaklepie się w swojej
pracy, unika udziału w szerszych zakresach pracy publicznej, zdradza
nawet pewną wobec nich obojętność i brak zainteresowania.
Nauczyciel wychowawca winien być człowiekiem żywym, którego
wszystko, co dotyczy społeczności, oddającej mu swe dzieci, zajmować
blisko powinno. Jego czynny stosunek do życia nie powinien jednakże
przybierać cech jaskrawej walki, tem bardziej partyjnej48.

Nauczyciel powinien też wyczerpująco odpowiadać na pytania zadawane
mu przez młodzież, w dzieleniu się wiedzą wykazać obiektywizm i spokój: „Nie
wolno mu schodzić ze stanowiska człowieka, który szanując nieświadomość
młodzieży, potrafi mówić do niej tylko językiem prawdy, potrafi swoje osobiste
przekonania tem bardziej na wodzy trzymać, im więcej pierwiastek uczuciowy,
subiektywny w nich rolę odgrywa”49.
Zarzecki był przeciwny kreowaniu modelu nauczyciela teoretyka, nawet jeśli
miał go cechować spokój i umiarkowanie w analizie zjawisk współczesności.
Autentyczny spokój wewnętrzny nauczyciela miał być powiązany z roztropnością w działaniu w imię dobra narodowego, dobra życia społecznego, zamiłowania do prawdy, skromności, gruntownej wiedzy, zdecydowanych osądów,
umiłowaniem wykonywanego zawodu oraz powołaniem:
Oczy wesołe w powiązaniu z powagą i niezłomnością decyzji jest to
wybitna cecha dobrego pedagoga. Wesołość, która płynie z miłości
ku ludziom i oświetla nam drogę życia pomimo jego trudów,
pomimo tak często nieznośnych ciężarów jest wyrazem wysokiego
poziomu duchowego, jest prawdziwem światłem chrześcijańskiem.
To światło jaśnieć winno w duszy nauczycielskiej, odbierze wtedy
jej zgryźliwość i pedanterię, tłumioną nudę i rozgoryczenie, które
tak często są zwykłemi przymiotami urzędowego pedagoga50.

Obszarem działania nauczyciela musi być szkoła, która nie tylko uczy, wprowadza „ducha prawdy”51, lecz także wychowuje oraz musi być przygotowaniem
47
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do uporządkowanego życia społecznego, „gdzie wolność obywateli opiera się
nie na dowolności, lecz na prawie, gdzie vox populi może zmienić ustawy, nie
może jednak znosić nieposzanowania dla nich”52.
Oprócz zagadnień dydaktycznych oraz pedeutologicznych ważną kwestią,
według Zarzeckiego, był system szkolny, który jako forma organizacji narodowej oświaty nie może istnieć bez ingerencji państwa. Czynnik społeczny
i państwowy powinien być reprezentowany w jednakowej mierze. System
szkolny jest szkołą całego społeczeństwa, rodzajem „wyższego wytworu życia”:
Szkoła stać się musi nie urzędem, ale drugim domem, a nauczyciel
– ojcem przybranym, żywym przykładem. Marnotrawstwem jest
samo karmienie ideami, samo suche uczenie prawd, które obniża
ich wartość i przechodzi mimo serca i uczuć, a człowiek sam nie
woła o sprawdzenie w czynie. Uczmy patriotyzmu czynnego,
szukajmy sprawdzianów w życiu, starajmy się, by idee ucieleśniały
się i przyoblekały w szaty realne. Wszak uczymy się nie dla nauki,
ale dla życia, dla Polski, która szuka na wszystkich polach ludzi,
co potrafią bryłę ciężką zadań nad odbudową i zrównaniem się
możliwie prędkim z innymi cywilizowanymi narodami53.

Zarzecki twierdził, że warunkiem sprawnego funkcjonowania dobrego systemu oświatowego jest powszechny dostęp do szkół – niestety nierealizowany
w jego czasach w sposób wystarczający. Postulował ponadto kreowanie szkoły
na „niezbędny środek życia społecznego” oraz jako potężnego narzędzia rozwoju
społeczeństwa i instytucji posiadającej „moc duchową”. Szkoła powinna dać
podwaliny do formowania szlachetnego charakteru i poczucia odpowiedzialności, a przyczynić się do tego może pogłębione nauczanie religii. „Człowiek
i jego natura, charakter człowieka jako cel wychowania – oto są kierownicze
podstawy. Szkoła służy człowiekowi – nie człowiek szkole, a tam, gdzie jedna
szkoła przygotowuje do drugiej, tam istotne interesy żywego wzrostu kiełkującej rośliny nie mogą być, jak wykazują fakty, brane pod uwagę. Zastępują je
czynniki uboczne, motywy formalne”54.
Zarzecki podkreślał, że rozwój samowiedzy narodowej to przede wszystkim
jasne poczucie odpowiedzialności przed przyszłością, a wychowanie w tym
duchu powinno zasadzać się na szczerości, nie posiadać żadnych elementów
obłudy czy udawania. Musi być trwałe i głębokie bez niekonsekwencji czy
naruszania norm55.
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Niestety, Lucjan Zarzecki pozostaje dziś pedagogiem zapomnianym.
Po II wojnie światowej jego prace pedagogiczne nie były systematycznie wznawiane
– choć przecież od ponad dwóch dekad można to było uczynić kilkakrotnie w trosce
o wzorce dla przyszłych nauczycieli odpowiedzialnych za edukację patriotyczną.
To on podkreślał, że jedną z najważniejszych stron nauczania jest przygotowanie
przyszłego obywatela do wystąpień publicznych, pielęgnowanie mowy ojczystej nie
przez przekazywanie schematów à la Kwintylian, lecz naukę praktyczną, swoboda
wypowiadania się zaś powinna być „zagwarantowana jak przy nauce rysunku”56.
Podkreślał również, że doktryny pedagogiczne wyprzedzały nieraz o setki lat praktykę.
Jego poglądy na cele i zadania wychowawcze oraz na społeczną funkcję
oświaty wyrastały z przemyśleń i doświadczeń stworzonych przez realia zaboru
rosyjskiego oraz wynikających z postulatów ówczesnych polskich pedagogów.
Zarzecki całą koncepcję pedagogiki narodowej sformułował dopiero w latach
1915–1920. W swoich publikacjach opierał się na zdobyczach niemieckiej
filozofii, zwłaszcza Johanna Friedricha Herbarta i Georga Kerschensteinera.
W jego ujęciu naród, jako unitas multiplex, jest osobowością o niepowtarzalnej
strukturze duchowej, wytworzonej w toku długotrwałego procesu dziejowego.
Zarzecki pogłębiał, a niekiedy redefiniował ważne dla pedagogiki pojęcia, polemizując z niektórymi koncepcjami jednego z czołowych ideologów Narodowej
Demokracji – Zygmunta Balickiego, przeciwnika angażowania młodzieży
w sprawy polityczne przed osiągnięciem dojrzałości obywatelskiej.
Podkreślić należy, iż po odzyskaniu niepodległości na terytorium Polski
ścierały się wpływy różnych systemów szkolnych, odziedziczonych po zaborcy.
Różny był też stan oświaty, ujawniły się odmienne trendy wychowawcze.
Większość inicjatyw dotyczyła jednak tworzenia konsekwentnie jednolitego
szkolnictwa57. Rozpoczęła się walka o likwidowanie zaniedbań oświatowych.
Ścierały się różne koncepcje, oparte na różnych światopoglądach, postawach
politycznych oraz społecznych. Uaktywnili się ideolodzy wychowania spod
znaku KPP i Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, a także polska
lewica nauczycielska z postulatem dostępu mas ludowych do oświaty58. Coraz
bardziej otwarcie zaczęła ona głosić poglądy w duchu materialistycznym i komunistycznym, chcąc wychować jednostkę w ustroju bezklasowym i przyjmując,
że jest to jedyna droga do wyzwolenia człowieka59.
Pedagogika narodowa, wyrażająca tendencje polityczne, była nurtem dominującym w latach 1918–1926, ustępując następnie miejsca tzw. pedagogice
56
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wychowania państwowego, opartego na poglądach Józefa Piłsudskiego60. Obok
nurtu wychowania w duchu lewicowym, narodowego oraz państwowego
w II RP znaczne wpływ miała pedagogika katolicka, bazujące przede wszystkim
na doktrynie personalizmu pedagogicznego61
Zarzecki, pojmujący wychowanie jak powinność narodową, był na swój sposób
osamotniony. Nie stworzył ustrukturyzowanej koncepcji szkoły endeckiej, nie
wskazał i nie wychował następców. Był odosobnionym, niepokornym idealistą-romantykiem z poczuciem obowiązku godnym pozytywisty. Wprawdzie Zygmunt
Mysłakowski podzielał jego pogląd dotyczący narodu jako „grupy kulturowej”,
ale zajmował się bardziej analizą państwa jako instytucji przymusu oraz narzędzia
uspołeczniania, nie poświęcał zaś zbyt wiele uwagi szczegółowej koncepcji szkoły
narodowej oraz misji nauczyciela wychowującego w tym duchu62.
To Zarzecki nadawał koncepcji wychowania charakter progresywny, twierdząc przy tym, że to system wychowawczy szkoły miał być emanacją państwa. Pisał o tym w sposób żarliwy, językiem silnie zmetaforyzowanym, wręcz
poetyckim, godząc koncepcje naukowe prezentowane literackim językiem
z uduchowioną i wizjonerską wyobraźnią.
*

The national mission of schools and teachers on the
basis of Lucjan Zarzecki’s General Didactics and
About the Tasks of Polish Teachers

The following article is a contribution to the analysis of the stance of nationalist teachers and the mission of national schools on the basis two selected
works by a forgotten pedagogical expert, Lucjan Zarzecki: General Didacticts,
and About the Tasks of Polish Teachers. The narrative is enriched by biographical
themes and the nationalist approach towards education (in particular, attitudes
towards tradition, culture, moral and physical “strength,” and authority figures).
The author also takes into account the philosophical underpinnings of Zarzecki’s pedagogical ideas. The entire article is made complete by a description of
the conception of nationalist education and the mission of the teachers who
contribute to it on a daily basis.
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Duch Polski odradza się!
Pomimo różnic dzielących od wieków nasz kraj, Polacy stanowią
niepodzielny organizm narodowy.
Marek J. Chodakiewicz, Jolanta Mysiakowska-Muszyńska oraz
Wojciech J. Muszyński w swojej obszernej pracy przybliżają
prawdziwą historię polskich narodowców.

Sebastian Ligarski
Grzegorz Majchrzak

WOŁANIE O CHLEB,
WOŁANIE O WOLNOŚĆ

LISTY W SPRAWIE POZNAŃSKIEGO CZERWCA 1956
Przed 56 laty doszło do buntu robotników Poznania. W „czarny czwartek”
(28 czerwca) zginęło kilkadziesiąt, głównie młodych, osób. Wbrew peerelowskiej
propagandzie, Poznański Czerwiec niemal natychmiast przeszedł do ogólnonarodowej legendy. Tym bardziej że przez wiele lat niemożliwe były rzetelne badania
naukowe jego przyczyn, przebiegu i skutków, nie wspominając już o publikowaniu
ich wyników. Wystarczy przypomnieć, że pierwsza monografia na ten temat została
wydana w kraju po ćwierć wieku, zresztą tylko i wyłącznie dzięki „solidarnościowemu karnawałowi”.
Bunt robotników Poznania z całą pewnością był wynikiem narastającego niezadowolenia z warunków bytowych i politycznych okresu stalinowskiego. Trudno
dziś powiedzieć, dlaczego doszło do niego właśnie w stolicy Wielkopolski. Być może
kluczowe znaczenie miała wyjątkowo trudna, znacznie gorsza niż w wielu innych
miastach Polski, sytuacja ekonomiczna, socjalna i mieszkaniowa poznaniaków1.
W każdym razie, napięta sytuacja w Poznaniu narastała od co najmniej kilku miesięcy.
Szczególnie nabrzmiała była ona w Zakładach im. Stalina (ZISPO). W listopadzie
1955 r. pracownicy ZISPO dowiedzieli się, że od lat nieprawidłowo naliczano podatek od ich wynagrodzeń. Ponadto pod koniec tego roku dyrekcja zakładu przystąpiła
do likwidacji premii progresywnej, a wiosną 1956 r. podwyższono robotnikom
normy z równoczesnym ograniczeniem godzin nadliczbowych, co wyraźnie odbiło
się na wysokości zarobków. W rezultacie w marcu 1956 r. nominalne zarobki załogi
1
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ZISPO spadły w stosunku do roku poprzedniego od 3,1 do 8,9 proc.2 Szczególnie
poszkodowani byli pracujący na Wydziale W-3. Źle wynagradzani pracownicy,
często pamiętający czasy przedwojenne, gdy byli „arystokracją” robotniczą, czuli
się także zmęczeni kłamstwem i obietnicami bez pokrycia. Nie inaczej wyglądała
sytuacja w innych poznańskich zakładach pracy, np. w Miejskim Przedsiębiorstwie
Komunikacyjnym (MPK) i Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK).
O nie najlepszych nastrojach doskonale wiedzieli też przedstawiciele władz.
Raporty o sytuacji w poznańskich zakładach otrzymywał zarówno Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KW PZPR), jak i Wojewódzki
Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego (WU ds. BP) w Poznaniu, a za ich pośrednictwem władze w Warszawie. Trudno dziś w to uwierzyć, ale w lutym 1956 r.,
w ramach dyskusji nad planem pięcioletnim, pracownicy ZISPO zgłosili aż 4704
wnioski dotyczące organizacji pracy i zarządzania3. Przedstawiciele ZISPO kilkakrotnie wyjeżdżali do stolicy na rozmowy z przedstawicielami Zarządu Głównego
Związku Zawodowego Metalowców, Centralnej Rady Związków Zawodowych
i Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. Po raz ostatni 26 czerwca 1956 r., dwa
dni przed „krwawym czwartkiem”.
28 czerwca rano pracy nie podjęli robotnicy Zakładów im. Józefa Stalina w Poznaniu ZISPO (obecnie H. Cegielski Poznań S.A.), którzy wyszli na ulice. Przyłączyli się
do nich pracownicy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego i innych zakładów
ze stolicy Wielkopolski. Później również inne, często przypadkowe osoby. Początkowo protestowało kilka tysięcy ludzi. Jednak liczba manifestantów z każdą godziną
rosła – pod siedzibą Miejskiej Rady Narodowej zgromadziło się już około 100 tys.
(co trzeba dodać, spokojnych) osób. Wyłoniona spośród demonstrantów delegacja
udała się na rozmowy z przewodniczącym MRN Franciszkiem Frąckowiakiem.
Żądano (oczywiście bezskutecznie) przyjazdu premiera Józefa Cyrankiewicza lub
I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Edwarda Ochaba4.
Z czasem wzrastało zdenerwowanie zgromadzonych. Demonstranci dostali się
do gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR i Komendy Wojewódzkiej Milicji
Obywatelskiej, które po „zwiedzeniu” opuszczono. Po rozejściu się nieprawdziwej
pogłoski o aresztowaniu delegatów ZISPO5, którzy mieli udać się do Warszawy,
część demonstrantów ruszyła do więzienia przy ul. Młyńskiej, aby ich uwolnić.
W tym samym czasie kolejna grupa zniszczyła urządzenia służące do zagłuszania
zachodnich audycji radiowych, zrzucając je z dachu budynku Zakładu Ubezpieczeń
2
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1956, (red.) J. Maciejewski, Z. Trojanowiczowa, s. 67–107.
5
Dzień wcześniej aresztowano Czesława Rutkowskiego, jednego z organizatorów strajku
w ZNTK.
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Społecznych. Następnie protestujący udali się w kierunku budynku Wojewódzkiego
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Kochanowskiego w celu uwolnienia
rzekomo aresztowanych delegatów6.
Jeszcze przed południem doszło do „szturmu” na więzienie. Po jego zdobyciu
(władze więzienne nie zdecydowały się na użycie broni) uwolniono wszystkich osadzonych. Splądrowany został również Sąd Wojewódzki i prokuratura. W tym samym
czasie rozpoczęły się starcia przy ul. Kochanowskiego. Demonstranci, którzy dotarli
pod budynek WU ds. BP, zostali oblani wodą, na co odpowiedzieli kamieniami.
Wówczas z budynku padły strzały, zginęły pierwsze osoby. Atmosferę dodatkowo podgrzała informacja, że ubecy mordują kobiety i dzieci. Tym bardziej że towarzyszyła im
pogłoska, że strzelają Rosjanie przebrani w polskie mundury. Demonstranci, którzy
zdobyli broń w więzieniu lub w komendach milicji, zaczęli ostrzeliwać budynek WU
ds. BP, inni obrzucali go butelkami z benzyną. Władze zdecydowały się na użycie
wojska – około 10 tys. żołnierzy, ponad 400 czołgów, wozów pancernych i transporterów opancerzonych oraz niemal 900 samochodów7. To oczywiście przyniosło
straty w wielu zabitych i rannych wśród demonstrantów. Nota bene do dziś liczba
ofiar śmiertelnych pozostaje kwestią sporną. Przykładowo według Edmunda Makowskiego śmierć poniosły co najmniej 73 osoby (w tym trzej funkcjonariusze aparatu
bezpieczeństwa, pięciu żołnierzy Wojska Polskiego, jeden Korpusu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz jeden funkcjonariusz MO)8. Jednak jak wynika z ustaleń prokuratorów IPN – śmierć miało ponieść 58 osób (w tym trzej funkcjonariusze aparatu
bezpieczeństwa, czterech żołnierzy Wojska Polskiego oraz 1 funkcjonariusz MO)9.
Warto w tym miejscu podkreślić, że ginęły głównie osoby młode. Najmłodszym
zabitym był dwunastoletni Erwin Ziemniewski, a symbolem Poznańskiego Czerwca
1956 stał się trzynastoletni Romek Strzałkowski.
Mimo użycia znacznych sił i środków oraz wprowadzenia (jeszcze 28 czerwca
wieczorem) godziny milicyjnej, starcia trwały do następnego poranka; strzały zaś
było słychać jeszcze 30 czerwca do późnych godzin nocnych.
Oczywiście władze próbowały zrzucić z siebie winę za zaistniałą sytuację. W pierwszym komunikacie wyemitowanym w Polskim Radiu winą obarczono „agenturę
imperialistyczną i reakcyjne podziemie”. Miały one rzekomo „starać się wykorzystać trudności ekonomiczne i bolączki w niektórych zakładach Poznania dla
6
A. Ziemkowki, „Próba chronologicznej rekonstrukcji wydarzeń” [w:] Poznański Czerwiec
1956, (red.) J. Maciejewski, Z. Trojanowiczowa, s. 67–107.
7
P. Machcewicz, Polski rok..., s. 101. Por. E.J. Nalepa, Pacyfikacja zbuntowanego miasta
(Warszawa: Bellona, 1992): s. 27–54.
8
Por. E. Makowski, Poznański Czerwiec 1956. Pierwszy bunt społeczeństwa w PRL (Poznań:
Wydawnictwo Poznańskie, 2001): s. 170–171; Ł. Jastrząb, „Rozstrzelano moje serce w Poznaniu”: Poznański Czerwiec 1956 roku – straty osobowe i ich analiza, Poznań, Warszawa 2006.
9
Ustalenia i stan śledztwa w sprawie przestępczych działań funkcjonariuszy państwa komunistycznego podczas tzw. Wydarzeń Poznańskich (S 23/00/Zk), http://www.czerwiec56.ipn.
gov.pl/c56/ofiary-i-represje/sledztwo-ipn/9169,Ustalenia-i-stan-sledztwa-w-sprawie-przestepczych-dzialan-funkcjonariuszy-panstw.html (dostęp: 20 V 2016)
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sprowokowania wystąpień przeciwko władzy ludowej”. Jak stwierdzano: „rozruchy
[…] miały charakter szeroko zakrojonej i starannie przygotowanej akcji prowokacyjno-dywersyjnej”. Zapowiedziano też „ukaranie z całą surowością prawa” ich
sprawców. Wtedy też po raz pierwszy użyto w tym kontekście terminu „wypadki
poznańskie”10. Z czasem władze zmieniły sposób przedstawiania i interpretowania
Poznańskiego Czerwca. Pojawiła się teoria dwóch nurtów: robotniczego rozgoryczenia i niezadowolenia oraz wrogiego wystąpienia przeciwko „ludowej” władzy.
Obowiązywała ona przez kilka kolejnych miesięcy, aż do powrotu do władzy Władysława Gomułki11.
W pierwszych dniach i tygodniach po „krwawym czwartku” w organizacjach
partyjnych, w fabrykach i instytucjach organizowano pisanie listów, nie tylko do KC
PZPR, ale też do prasy i radia, potępiających tzw. wydarzenia poznańskie. O tym,
że z całego kraju napływają listy popierające władze i potępiające „prowokatorów”
informowała szeroko komunistyczna propaganda. Organizowano też masówki
i zebrania, na których miano potępiać „zajścia poznańskie”. Często jednak nie
przebiegały one zgodnie z oczekiwaniami władz. Zdarzało się, że zamiast rezolucji
przygotowanych przez organizacje partyjne uchwalano inne, o zupełnie odmiennej treści. Większość społeczeństwa bowiem, mimo zorganizowanej przez władze
kampanii propagandowej, popierała protest poznańskich robotników. Przez kraj
przetoczyła się fala napisów i ulotek, których autorzy solidaryzowali się z poznaniakami. Jeszcze zanim zakończyła się pacyfikacja Poznania, na terenie Zbąszynia rozrzucono sporą liczbę ulotek o treści: „Cześć bohaterom Poznania”, „Precz
z komunizmem”. Z kolei w Warszawie, jeszcze 28 czerwca, na jednym z budynków
pojawił się napis: „Chcemy chleba, precz z komuną”, w sposób oczywisty nawiązujący do wydarzeń w stolicy Wielkopolski12. Inną formę wyrażania solidarności
z walką poznańskich robotników stanowiły anonimowe listy nadsyłane do zakładów
pracy, redakcji pism, rozgłośni radiowych czy różnego szczebla komitetów PZPR.
Odrębną kategorię anonimów stanowiły listy zawierające pogróżki pod adresem
osób, które organizowały w zakładach pracy podpisywanie rezolucji potępiających
tzw. wydarzenia poznańskie albo też wypowiadały się publicznie w tym duchu na
zebraniach i masówkach załóg pracowniczych.
Jak wynika z akt partyjnych i milicyjnych, wieści o powstaniu wywoływały
ogromne poruszenie, często powodujące spontaniczne i gwałtowne reakcje. Na
przykład na stacji kolejowej w Nowym Tomyślu maszynista „wygasił parowóz
i nawoływał do solidaryzowania się z Poznaniem”, a w Pyskowicach konduktor
PKS „wysiadł z autobusu i mówił do pasażerów: »Dobrze się stało w Poznaniu,
10

A. Berger, „Kalendarium procesów” [w:] Poznański Czerwiec 1956, (red.) J. Maciejewski,
Z. Trojanowiczowa, s. 363.
11
Tamże, s. 377.
12
Z. Trojanowicz, „Krajobraz po Czerwcu” [w:] Poznański Czerwiec w świadomości i historii
(Poznań: b.w., 1996): s. 35–56.
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powinno to być i w innych miastach«”13. Inną, dość powszechną kategorią zdarzeń
było manifestowanie niechęci, a nawet otwartej agresji wobec władz, a zwłaszcza
organów porządku publicznego.
Poznański bunt stał się oczywiście głównym tematem rozmów i dyskusji w całym
w kraju, o czym świadczą chociażby dokumenty sporządzane przez funkcjonariuszy
aparatu bezpieczeństwa. Jednak za najlepszy probierz stosunku Polaków do Poznańskiego Czerwca można chyba uznać listy nadsyłane do Polskiego Radia. Jak informował
podczas obrad VII Plenum KC PZPR (18–28 lipca 1956 r.) przewodniczący Komitetu ds. Radiofonii „Polskie Radio” Włodzimierz Sokorski z około 2000 listów dotyczących Czerwca 1956 r., które zostały nadesłane do radia, jedynie 10 proc. zawierało
potępienie poznańskiego buntu i jego uczestników, podczas gdy aż 80 proc. oskarżenie
pod adresem władz „o bezduszność, biurokrację, defensywność”. Ponadto kolejnych
10 proc. napisano „z pozycji wrogich”14.
Niestety, korespondencja nie zachowała się w oryginale. Dysponujemy jedynie
tworzonymi na ich podstawie „Biuletynami” oraz „Biuletynami Specjalnymi”,
w których ujmowano niektóre, starannie wybrane listy. Były one przygotowane dla
stałego, ściśle ograniczonego kręgu odbiorców, na czele z I sekretarzem KC PZPR.
Całkiem nieźle oddają one ówczesny sposób postrzegania wydarzeń, które rozegrały
się w stolicy Wielkopolski.
Poparcie dla robotników poznańskich było powszechne. „Stały słuchacz »Fali
49«” (głównej audycji propagandowej w tym okresie) stwierdzał: „Naprawdę duma
i radość rozpiera serca nasze, że nareszcie znalazł się ktoś w Polsce, kto potrafił uzewnętrznić bolączkę całej klasy robotniczej […] Listem tym, wraz z całą załogą naszych
zakładów, przyłączam się do naszych bohaterów z Poznania”15. „Piotrkowianka”
pisała: „Wszyscy Polacy wstrząśnięci jesteśmy i wzruszeni bohaterstwem naszych
braci z Poznania”. I dodawała: „My, Polacy, potrafimy wyciągnąć z tego powstania
nauki na przyszłość. Poznaniacy wskazali nam drogę, którą należy kroczyć aż do
zwycięstwa!”16. Natomiast „Prawdziwa Polka” wyrażała nadzieję, że „strajk w Poznaniu to pobudka i otucha dla wszystkich gnębionych przez komunę Polaków”17.
„Odnośnie co do wypadków poznańskich, to tylko jest jeden błąd, że nie nastąpiły
one wszędzie i jednocześnie, bo cóż nam pozostało, gdy zostaliśmy doprowadzeni

13

P. Machcewicz, Polski rok..., s. 122–123.
E. Makowski, Poznański Czerwiec..., s. 208.
15
1956 lipiec 3, [Warszawa] – Biuletyn nr 40 Biura Listów Komitetu do Spraw Radiofonii
„Polskie Radio, s. 24 [w:] „My głodujemy – my chcemy chleba”. Wybór listów do Polskiego Radia
dot. Poznańskiego Czerwca 1956, (wybór i oprac.) G. Majchrzak, (red.) K. Bittner, (wstęp)
K. Bittner, G. Majchrzak, P. Zwiernik (Poznań: IPN, 2011): s. 69.
16
Tamże, s. 26.
17
Tamże, s. 27.
14
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głodowymi płacami na brzeg przepaści” – można przeczytać w liście „Byłego działacza społecznego” z Błonia18.
Jak słusznie pisał „Brat strajkujących robotników w Poznaniu”: „Nasze pokolenie
po wieki będzie uczyć się historii, że we krwawy czwartek 28 VI 1956 r. polała się
krew na poznańskim bruku (od zdrajców narodu polskiego) – krew niewinna, krew
robotników w kombinezonach, żądających chleba dla swych rodzin, dla swych
małych dzieci. Tej zbrodni nie zatrą w pamięci społeczeństwa żadne kłamstwa
i wykręty”19. Podobną opinię wyrażał „Głupi” z Jarosławia: „Dzień 28 czerwca
będzie dniem wielkiej rewolucji po tylu latach niewoli komunistycznej. A ci, którzy
krew swą przelali w dniu tym, stali się bohaterami i wciągnięte ich nazwiska będą
do kart księgi historii Polski”20.
W wielu listach odrzucano tezy komunistycznej propagandy. „Skrzywdzony
Polak” pisał np. „Krew zalewa człowieka słuchającego waszych plugawych słów.
Walkę o chleb nazywacie prowokacją, która miała godzić w naszą praworządność
socjalistyczną”21. „Nie jest to namowa imperialistów zagranicznych ani rodzimej
reakcji, jest to gniew ludu, bunt przeciw despotyzmowi i bezprawiu, jakie panuje
w naszym kraju, jest to wołanie o chleb, o możność do życia. Te rozruchy podjęła
polska partia robotnicza, ludzie pracy, członkowie PZPR” – konkludował niepodpisany nadawca ze Starego Kurowa w województwie zielonogórskim22. Z kolei
robotnik rolny z Wyrzyskiego (województwo bydgoskie) stwierdzał: „To nie imperialiści zrobili, wy sami w to nie wierzycie, ale głód i nędza wśród klasy pracującej
spowodowała ten stan, który miał miejsce w Poznaniu”23. „Z tego, co podaje radio
i prasa, wynika, że mieszkańcy m[iasta] Poznania składają się z siedmiu kategorii –
mordercy, bandyci, męty społeczne, chuligani, kryminaliści, otumanieni robotnicy
i robotnicy patrioci. Poznań liczy 250 tysięcy mieszkańców, więc podług radia
i prasy w Poznaniu mieszka 35 tysięcy i 700 robotników – patriotów, a resztą
t[o] j[est] 214 tysięcy mieszkańców Poznania, to same łotry i zbóje!” – ironizował
„Stary tkacz łódzki”24. W wyborze tych listów zwracała uwagę nadreprezentacja
18

1956 lipiec 14, [Warszawa] – Biuletyn nr 42 Biura Listów Komitetu do Spraw Radiofonii
„Polskie Radio” [w:] „My głodujemy…”, s. 45.
19
1956 lipiec 4, [Warszawa] – Biuletyn Specjalny nr 5 Biura Listów Komitetu do Spraw
Radiofonii „Polskie Radio” [w:] „My głodujemy…”, s. 67.
20
1956 lipiec 9, [Warszawa] – Biuletyn Specjalny nr 7 Biura Listów Komitetu do Spraw
Radiofonii „Polskie Radio [w:] „My głodujemy…”, s. 91.
21
1956 lipiec 3, [Warszawa] – Biuletyn nr 40 Biura Listów Komitetu do Spraw Radiofonii
„Polskie Radio” [w:] „My głodujemy…”, s. 25.
22
1956 lipiec 9, [Warszawa] – Biuletyn Specjalny nr 7 Biura Listów Komitetu do Spraw
Radiofonii „Polskie Radio” [w:] „My głodujemy…”, s. 90.
23
1956 lipiec 3, [Warszawa] – Biuletyn nr 40 Biura Listów Komitetu do Spraw Radiofonii
„Polskie Radio” [w:] „My głodujemy…”, s. 27.
24
1956 lipiec 20, [Warszawa] – Biuletyn nr 44 Biura Listów Komitetu do Spraw Radiofonii
„Polskie Radio” (fragment) [w:] „My głodujemy…”, s. 54.
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osób z Łodzi wyrażających swą solidarność z poznańskimi robotnikami. Natomiast
„Jeden z wielu, który był w Poznaniu” pytał retorycznie: „Przed wojną w Krakowie
[w 1923 r. – S.L., G.M.], tak jak teraz w Poznaniu, polała się krew robotnicza. Tam
i tu chodziło o poprawę bytu robotnika. W Krakowie komunizm stał po stronie
robotnika, w Poznaniu zaś komunizm stanął przeciw robotnikowi. W Krakowie
strajk był chwalony, w Poznaniu potępiony – dlaczego?”25. Zresztą bolesne dla
przywódców PRL porównania z okresem międzywojennym były częstsze. „Fakt
jest nieodwracalny: ludowe wojsko i milicja strzelali do robotników Poznania. Czy
to samo w sobie nie jest tragedią? A mówiono nam, że sanacja i burżuazja strzelała
do robotników. Okazuje się, że rząd i partia nasza [nie ma] nic wspólnego z klasą
robotniczą, a jest aparatem ucisku i przemocy” – pisał Ryszard z Zabrza. I dodawał:
„Autorytet partii i rządu zachwiał się poważnie w oczach członków partii i bezpartyjnych. Splamili sobie ręce robotniczą krwią, nasz robotniczo-chłopski rząd i nasza
partia. Tego nie zmyje żadna farba drukarska naszych gazet. Skompromitowaliśmy
się w oczach własnych i za granicą”26.
Zresztą motyw rozczarowania komunizmem był częstszy; „Żyłem w okresie
Polski przedwrześniowej, będąc chłopcem, pamiętam doskonale lata ucisku. Sam
je srogo doświadczyłem i dlatego uwierzyłam święcie, że tylko socjalizm i komunizm przyniesie wolność narodowi. Włączyłem się z całym sercem do budowy
zrębów socjalizmu. Dziś ja i wielu innych dostrzegliśmy kłamstwo i fałsz – tym nas
karmiliście i dlatego plujemy wam i sobie w oczy” – stwierdzał „Polak”, nadawca
listu ze stolicy27.
Oczywiście zdarzały się też (zdecydowanie rzadsze) dowody przyjęcia tez peerelowskiej propagandy. Na przykład autor listu z miejscowości Przywózki (powiat
Sokołów Podlaski) pisał: „Ja i miliony innych żądamy, aby prowokatorzy zajścia
w Poznaniu nie znaleźli się więcej pomiędzy nami, aby więcej nie mogli burzyć
tego, co zbudowaliśmy. Dla nich nie ma miejsca u nas, nie mamy dla nich przebaczenia”28. Inny, tym razem mieszkaniec Piotrkowa, stwierdzał: „Nie mogę się z tym
pogodzić, że po jedenastu latach władzy ludowej, w czasie wielkich przemian, jakie
obecnie zachodzą i to przemian na dobre, ma miejsce taki incydent. Uważam, że
jest to hańbą nie tylko dla Poznania, ale całego kraju”29.
Częstym, nagminnym wręcz elementem listów było potępienie postępowania
władz peerelowskich. Nie podpisany autor listu z Częstochowy stwierdzał: „Za taką
25

1956 lipiec 4, [Warszawa] – Biuletyn Specjalny nr 5 Biura Listów Komitetu do Spraw
Radiofonii „Polskie Radio” [w:] „My głodujemy…”, s. 69.
26
1956 lipiec 6, [Warszawa] – Biuletyn Specjalny nr 5 Biura Listów Komitetu do Spraw
Radiofonii „Polskie Radio” [w:] „My głodujemy…”, s. 70.
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1956 lipiec 4, [Warszawa] – Biuletyn Specjalny nr 5 Biura Listów Komitetu do Spraw
Radiofonii „Polskie Radio” [w:] „My głodujemy…”, s. 70.
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1956 lipiec 3, [Warszawa] – Biuletyn nr 40 Biura Listów Komitetu do Spraw Radiofonii
„Polskie Radio” [w:] „My głodujemy…”, s. 29.
29
Tamże.
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krew niewinnie przelaną odpowiedzialność spada na władzę ludową, która nie troszczy się o człowieka pracy”30. Z kolei „Robotnik z Kutna” pisał: „Wstydem i hańbą
po wieczne czasy okryła się partia i rząd Polski Ludowej”31. Podobnego zdania był
„Winniczanin” (ponoć były członek Komsomołu, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej
w latach 1919–1920 w szeregach „7 pułku czerwonoarmiejskiego”)”: „Rezultat tej
waszej dygnitarskiej krótkowzroczności to leżące ofiary na bruku, to nowe sieroty,
to hańba, tow[arzysze] pod waszym adresem”32.
Częstym motywem listów była trudna sytuacja materialna Polaków, zwłaszcza
robotników. Jak np. oskarżał „Urzędnik państwowy” z Dzierżoniowa, „Warunki płacy
stworzyliście takie, że 60% ludzi nie może nich wyżyć, nie mówiąc już o odzieży
czy też innych potrzebach życiowych”33. Dosadniejsza była Maria z Tomaszowa
Lubelskiego – „Żyje się z miesiąca na miesiąc. Oprócz skromnego bardzo wyżywienia, absolutnie nie można nic kupić, a przecież z gołym tyłkiem chodzić nie
można. Zwłaszcza, że widzi się pewnych uprzywilejowanych ludzi »volksdeutschów«
dzisiejszej doby, których stać i na mięso, na czereśnie i truskawki dla dzieci. Nasze
dzieci tego nie widzą”34. Jeszcze ostrzej kwestię tę stawiał „Członek Komunistycznej
Partii Polski od 1939 r.”, który stwierdzał: „Ludzie mówią: dosyć nas towarzysze
oszukujecie, a dzieci nasze z głodu konają”35. A „Irka z Kutna” pytała retorycznie:
„Jak to miało się nie stać w Poznaniu, kiedy to wszędzie ten głód?”36.
Protestowano przeciwko represjonowaniu uczestników Poznańskiego Czerwca.
„Domagam się zwolnienia aresztowanych podczas krwawej manifestacji w Poznaniu”
stwierdzał S.G. z Warszawy37. „Uważam, że zamiast aresztować robotników czy szukać
winnych w osobach, które może nawet nie myślały działać przeciw Polsce Ludowej,
należy przede wszystkim wziąć za »mordę« wszystkie szyszki z Urzędu Bezpieczeństwa
w Poznaniu, które dopuściły do rozlewu polskiej krwi w Poznaniu” – pisała „Stała
słuchaczka z Wrocławia”38. Z kolei „Obywatel Warszawy” postulował pociągnię30

1956 lipiec 4, [Warszawa] – Biuletyn Specjalny nr 4 Biura Listów Komitetu do Spraw
Radiofonii „Polskie Radio” [w:] „My głodujemy…”, s. 65.
31
Tamże, s. 64.
32
1956 lipiec 6, [Warszawa] – Biuletyn Specjalny nr 6 Biura Listów Komitetu do Spraw
Radiofonii „Polskie Radio” [w:] „My głodujemy…”, s. 79.
33
1956 lipiec 14, [Warszawa] – Biuletyn nr 42 Biura Listów Komitetu do Spraw Radiofonii
„Polskie Radio” [w:] „My głodujemy…”, s. 47.
34
1956 lipiec 6, [Warszawa] – Biuletyn Specjalny nr 6 Biura Listów Komitetu do Spraw
Radiofonii „Polskie Radio” [w:] „My głodujemy…”, s. 78.
35
1956 lipiec 14, [Warszawa] – Biuletyn nr 42 Biura Listów Komitetu do Spraw Radiofonii
„Polskie Radio” [w:] „My głodujemy…”, s. 48.
36
1956 lipiec 3, [Warszawa] – Biuletyn nr 40 Biura Listów Komitetu do Spraw Radiofonii
„Polskie Radio” [w:] „My głodujemy…”, s. 24.
37
Tamże.
38
1956 lipiec 20, [Warszawa] – Biuletyn nr 44 Biura Listów Komitetu do Spraw Radiofonii
„Polskie Radio” (fragment) [w:] „My głodujemy…”, s. 53.
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cie do odpowiedzialności działaczy partyjnych zarówno szczebla wojewódzkiego
(z Poznania), jak i centralnego, działaczy Centralnej Rady Związków Zawodowych
i ministra „właściwego resortu” odpowiedzialnych przez swe zaniechania za „wypadki
poznańskie”. Jak konkludował: „Oni byli winni nagromadzeniu prochu, na który
byle łobuz może rzucić zapałkę”39.
W listach znalazły się również opisy wieców organizowanych w celu potępienia
„wydarzeń poznańskich”. Tak jeden z nich relacjonował „Reakcjonista z prowincji”:
„Byłem obecny na masówce w sprawie Poznania. Na 2000 pracujących, przyszło
około 100 osób. Zabrało głos dwóch pracowników umysłowych, partyjnych. Tylko
dlatego przemawiali, żeby poprawić zachwianą reputację przed zarządem partyjnym.
Zebranie było po godzinach pracy. Po 30 minutach milczącej masówki połowa
zebranych (z liczby 100 osób) wyparowała”. I całkiem przytomnie podsumowywał: „Za rezolucją była większość i to potwierdzono niezbicie, że mniejszość rządzi
większością”40.
Niektórzy próbowali doszukiwać się pozytywnych aspektów tego, co się stało.
„Patriota” stwierdzał naiwnie: „Poznań zmusił do myślenia władców. Nie będą oni
tak hojnie szafować groszem narodowym, dadzą go więcej dla narodu, nie będą
czynili miliardowych strat”41. Z kolei anonimowy nadawca z Warszawy wyrażał
nadzieję: „Musi więc być wreszcie podjęte i zapoczątkowane dzieło naprawy. Taka
chwila przyjść musiała. Dzieło to zapoczątkowują robotnicy Poznania”42.
Zdarzały się też listy z radami, jak nie dopuścić w przyszłości do podobnej sytuacji. „Przyjaciel 282” proponował rządowi wyciągnięcie wniosków z tego, co się
zdarzyło. Wśród siedmiu propozycji znalazła się m.in. płaca minimalna na poziomie
800–1000 złotych czy niedopuszczanie do „takich dziwolągów jak np. była obniżka
cen, a później pewne gatunki towarów znikają, pojawiają się na ich miejsce inne, ale
już po wyższych cenach”43. Z kolei „Nieprzekonany” z Warszawy pisał: „Uważam, że
najwyższy czas, aby oprzeć się na własnych nogach (bez pomocy naszych wschodnich
doradców), a przyjrzawszy się narodom o lepszym systemie rządów – czerpać z nich
wiedzę i przykłady”44. „Robotnik metalowy”, wysyłający list ze stolicy, wskazywał:
„Powinniśmy brać wzór z gospodarki w Chińskiej Republice Ludowej, z Jugosławii,
a nawet z krajów kapitalistycznych”45.
39

1956 lipiec 4, [Warszawa] – Biuletyn Specjalny nr 4 Biura Listów Komitetu do Spraw
Radiofonii „Polskie Radio [w:] „My głodujemy…”, s. 62.
40
1956 lipiec 20, [Warszawa] – Biuletyn nr 44 Biura Listów Komitetu do Spraw Radiofonii
„Polskie Radio” (fragment) [w:] „My głodujemy…”, s. 54.
41
1956 lipiec 14, [Warszawa] – Biuletyn nr 42 Biura Listów Komitetu do Spraw Radiofonii
„Polskie Radio” [w:] „My głodujemy…”, s. 43.
42
1956 lipiec 6, [Warszawa] – Biuletyn Specjalny nr 6 Biura Listów Komitetu do Spraw
Radiofonii „Polskie Radio” [w:] „My głodujemy…”, s. 75.
43
Tamże, s. 76.
44
Tamże, s. 86.
45
Tamże, s. 88.
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Pojawiały się również żądania demokratyzacji kraju. „Nie chcemy wojny, ale
chcemy prawdziwej wolności. Chcemy chleba! Nie chcemy być wykorzystywani
przez partię i rząd. Chcemy i domagamy się wolności. Chcemy, żeby obywatel
ufał rządowi, ale rządowi nie temu, co po instrukcje jedzie do Moskwy” – można
przeczytać w liście sygnowanym przez Komitet Wolnej Polski46. „Aby naprawić
zło musimy szybko zmienić rząd, który nie cieszy się żadnym autorytetem w społeczeństwie, usunąć tępych ministrów, ich wujków i stryjków i innych krewnych,
i przeprowadzić prawdziwe demokratyczne wybory” – sugerował Ryszard z Zabrza47.
Czerwiec 1956 zapisał się tragicznie w świadomości Polaków. Otwiera on cykl
tzw. polskich miesięcy, czyli kryzysów społeczno-politycznych, na które składają się
jeszcze Październik 1956, Marzec 1968, Grudzień 1970, Sierpień 1980, Grudzień
1981 i Czerwiec 1989. I tylko ta ostatnia data nie wiąże się bezpośrednio z ofiarami
śmiertelnymi, co uwidacznia, jak trudno było społeczeństwu polskiemu zrzucić
jarzmo totalitarno-autorytarnej władzy, nie cofającej się przed żadną niegodziwością, aby bronić swoich interesów i dążenia wolnościowe Polaków topić we krwi.
Czerwiec 1956 to początek tej walki.
*

A cry for bread, a cry for freedom: Letters regarding the
Poznań Rising of June 1956
Fifty-six years ago, a worker revolt broke out in Poznań. According to the most
recent research, more than sixty mainly young people were killed on “black Thursday” (28 June). Despite communist propaganda to the contrary, the Poznań June
Rising became almost immediately a national legend. However, street protests in the
city were not the only expressions of rebellion. It was also expressed through slogans
written on walls, leaflets, posters, caricatures, letters to the Central Committee of
the Communist Party as well as the press and radio. Włodzimierz Sokorski, the
Central Committee member responsible for “Polish Radio” Radio Broadcasting,
stated during the Seventh Plenum of the CC (18–28 June 1956) that “Polish
Radio” received 2,000 letters on the topic of revolt in Poznań. Out of these, only
ten percent condemned the rising and its participants; 80 percent accused the
regime of “cruelty, bureaucratism, and defensiveness.” Another ten percent wrote
letters “from hostile positions.” The letters demonstrate the scope of injustice and
inequality under communist rule and were a cry of desperation on the part of Polish
society. Unfortunately, the regime quickly stopped hearing this cry.

46
47

Tamże, s. 85.
Tamże, s. 69.
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WĘGIERSKIE PARTIE POLITYCZNE

A POLITYKA MIĘDZYNARODOWA
PORÓWNANIE FIDESZU I JOBBIKU

Wstęp
Problematyka węgierskiej sceny politycznej zwróciła szczególną uwagę polskich
mediów po 2010 r., kiedy zdecydowane zwycięstwo w wyborach parlamentarnych
odniósł prawicowy Fidesz pod przywództwem Viktora Orbána. Reformy oraz
postawa węgierskiego premiera wzbudziły kontrowersje w niemalże całej Europie,
również w Polsce. Część uczestników życia publicznego chwaliła stanowczą politykę
wobec Unii Europejskiej, a także wprowadzenie nowej konstytucji, odwoływanie
się do chrześcijańskich wartości oraz ograniczenie wpływu lewicy i środowisk liberalnych na społeczeństwo węgierskie. Inne głosy wytykały rządowi Orbána łamanie
dotychczas obowiązujących standardów, skupienie w swoich rękach prawie całej
władzy, zarzucano mu również zapędy autorytarne.
Mimo widocznego zainteresowania publicystyki politycznej Węgrami, kraj
ten wciąż nie zajmuje w Polsce zauważalnego miejsca na gruncie nauk politycznych czy historii. Pewną popularność zdobył zbiór tekstów wydanych
przez Wydawnictwo Fronda pt. Węgry. Co tam się dzieje1. Publikacja umożliwiła polskim czytelnikom zdobycie pewnej wiedzy dotyczącej węgierskiej
sceny politycznej oraz reform rządu Orbána, jednakże niemal wszystkie artykuły są autorstwa węgierskich badaczy, urzędników oraz polityków. Książka
ma zresztą charakter publicystyczny, podobnie jak biografia węgierskiego premiera napisana przez Igora Jankego2, czy też dwa tomy Jerzego Roberta Nowaka
1
2

Węgry. Co tam się dzieje, (red.) R. Jankowski (Warszawa: Fronda, 2013).
I. Janke, Napastnik. Opowieść o Viktorze Orbánie (Warszawa: Demart, 2012).
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pt. Węgierska droga do zwycięstwa3. Istotną pozycją omawiającą scenę polityczną
na Węgrzech jest publikacja Bogdana Góralczyka pt. Węgierski pakiet, która została
wydana w 2000 r. i siłą rzeczy ogranicza się głównie do lat 90.4. Nie ulega zatem
wątpliwości, że jest wiele zagadnień dotyczących węgierskiej historii i polityki,
które wciąż nie zostały opracowane w Polsce na gruncie naukowym. Co ciekawe,
znacząca część opublikowanych po polsku książek o najnowszej historii Węgier jest
autorstwa węgierskich badaczy5. Być może ten krótki artykuł w bardzo skromnym
stopniu nadrobi zaległości.
Celem niniejszego tekstu jest zaprezentowanie podejścia do polityki międzynarodowej dwóch węgierskich partii politycznych: prawicowego Fideszu, który
wraz z niewielką KDNP rządzi od 2010 r., dominując politykę na Węgrzech,
oraz nacjonalistycznego Jobbiku6. Ze względu na objętość artykułu nie zostaną
uwzględnione inne ugrupowania na węgierskiej scenie politycznej. Porównanie
Fideszu oraz Jobbiku wydaje się jednak o tyle uzasadnione, że formacje te rywalizują o dość podobny elektorat, choć na wielu płaszczyznach znacząco się różnią.
Głównymi źródłami będą wybrane wypowiedzi czołowych polityków niniejszych
formacji, które zostały zamieszczone w sieci internetowej – na ogół na oficjalnych
stronach danej partii. Artykuł nie przedstawi wszystkich ważniejszych wypowiedzi
na konkretny temat, przykłady mają natomiast zobrazować podejście danej partii do
poszczególnej kwestii. Cezurą czasową jest rok 2010, kiedy Fidesz zdobył władzę,
Jobbik zaś po raz pierwszy uzyskał miejsca w parlamencie. Tekst został podzielony
na krótkie części, w których zostaną przedstawione uwarunkowania polityczne
na Węgrzech, zwięzła charakterystyka obydwu formacji, a następnie ich stosunek
do Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Rosji, kryzysu imigracyjnego oraz
Polski. Tezą artykułu jest stwierdzenie, że obydwa ugrupowania zajmują podobne
postawy wobec polityki międzynarodowej.

3

J.R. Nowak, Węgierska droga do zwycięstwa, t. 1, 2 (Warszawa: Wydawnictwo MaRoN, 2015).
B. Góralczyk, Węgierski pakiet (Warszawa: Studio Wydawnicze Familia, 2010).
5
Zob. I. Kovács, Józef Bem – bohater wiecznych nadziei (Warszawa: Rytm, 2002); I. Lagzi,
Uchodźcy polscy na Węgrzech w latach drugiej wojny światowej (Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1980); tegoż, Droga polskiego żołnierza przez węgierską granicę
w latach 1939–1941 (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1987); J.M. Rainer, Imre Nagy.
Biografia polityczna (Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2003);
V. Sebestyen, Dwanaście dni. Rewolucja węgierska 1956 (Warszawa: Wydawnictwo Magnum,
2006); J. Tischler, I do szabli… Polska i Węgry. Punkty zwrotne w historii w dziejach obu narodów w latach 1956 oraz 1980–1981 (Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2001).
6
Pełne nazwy omawianych ugrupowań zostaną podane w dalszej części tekstu.
4
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Uwarunkowania polityczne
na Węgrzech po 2010 r.
Zdecydowana dominacja Fideszu na węgierskiej scenie politycznej po 2010 r.,
a także gwałtowny wzrost poparcia dla Jobbiku po 2006 r., zostały uwarunkowane całkowitą klęską rządów lewicy w koalicji z liberałami. Rządząca od 2002 r.
Węgierska Partia Socjalistyczna (Magyar Szocialista Párt, MSZP) uzyskała w 2010 r.
zaledwie 15,28 proc. (59) miejsc w parlamencie7. Współrządzący z MSZP Związek
Wolnych Demokratów (Szabad Demokraták Szövetsége, SZDSZ) w ogóle nie
przekroczył progu. Jednocześnie Fidesz (wraz z KDNP) zdobył aż 67,88 proc. (262)
miejsc, co było równoznaczne z uzyskaniem większości konstytucyjnej – kluczowej
dla późniejszych reform. Jobbik uzyskał natomiast 12,18 proc. (47) miejsc, co
stanowiło historyczny sukces węgierskich nacjonalistów po II wojnie światowej.
Do parlamentu udało się również wejść ugrupowaniu Polityka Może Być Inna
(Lehet Más a Politika, LMP), które łączy postulaty liberalne oraz ekologiczne8.
Tak wymowne zwycięstwo Fideszu nie byłoby możliwe bez licznych afer w czasie
rządów lewicy, która straciła zaufanie znaczącej części swoich niedawnych wyborców.
Największy skandal wiązał się z publikacją nagrania z wystąpienia socjalistycznego
premiera Ferenca Gyurcsányego z maja 2006 r. Przemowa była przeznaczona
tylko dla posłów MSZP i miała pozostać poufna. Nagranie wyciekło jednak we
wrześniu tego samego roku do węgierskiego radia. Premier przyznał się w nim
do wielu kłamstw, jak również użył niezwykle obelżywych określeń odnośnie do
Węgier9. Wywołało to gwałtowne i trwające kilka dni zamieszki w Budapeszcie10,
Gyurcsány zaś nieoczekiwanie stał się współautorem zwycięstwa Fideszu w 2010 r.,
a także sukcesu Jobbiku (to właśnie nacjonaliści najbardziej żywiołowo uczestniczyli
w zamieszkach w 2006 r.).
Pamięć o rządach lewicy była trwała wśród wyborców cztery lata później.
W wyborach w 2014 r. MSZP (w koalicji z kilkoma mniejszymi ugrupowaniami
o profilu lewicowym lub liberalnym) uzyskała zaledwie 19,10 proc. miejsc w parlamencie (38 na 199)11 . Mając na względzie wyniki MSZP z 2010 i 2014 r.,
7

Zob. Országgyűlési választások 2010, http://www.valasztas.hu/hu/ovi/455/455_0.html
(dostęp: 6 II 2016). W 2010 r. na Węgrzech wybory parlamentarne były przeprowadzane
w dwóch turach. System wyborczy faworyzował największe partie, ponieważ istotna część
posłów była wybierana z jednomandatowych okręgów wyborczych. W przypadku wyborów
z 2010 r. zostały podane tylko dane dotyczące ostatecznej liczby miejsc w parlamencie.
8
Tamże.
9
A teljes balatonőszödi szöveg, http://nol.hu/archivum/archiv-417593-228304 (dostęp: 6 II
2016).
10
Zob. Vizsgálati jelentés a 2006. szeptember–októberi fővárosi demonstrációkkal, utcai rendzavarásokkal és rendfenntartó intézkedésekkel kapcsolatos eseményekről, http://www.gonczolbizottsag.
gov.hu/jelentes/gonczolbizottsag_jelentes.pdf (dostęp: 6 II 2016).
11
Az országgyűlés összetétele, http://valasztas.hu/hu/ogyv2014/861/861_0_index.html (dostęp:
6 II 2016). Warto dodać, że w zreformowanym przez Fidesz-KDNP parlamencie zasiada od
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należy skonkludować, że przytłaczająca większość Węgrów straciła zaufanie do
tej formacji, a pamięć o rządach MSZP z lat 2002–2010 skutecznie zniechęca
większość obywateli, nawet krytycznych wobec Viktora Orbána, do głosowania na
lewicę. Z drugiej strony, istnieje część węgierskiej opinii publicznej (około 1/5–1/4
wyborców), która stanowi żelazny elektorat lewicy oraz liberałów i nie jest skłonna
do poparcia aktualnie rządzącej koalicji. Głównym konkurentem Fideszu wydaje
się zatem Jobbik, a rosnący na Węgrzech eurosceptycyzm (czy wręcz nastroje antyzachodnie) oraz poczucie zagrożenia ze strony nielegalnych imigrantów sprawiają,
że partia Orbána musi rywalizować o część elektoratu z Jobbikiem.

Fidesz i Jobbik
– krótka charakterystyka obydwu formacji politycznych
Fidesz

Koalicję rządzącą tworzą tak naprawdę dwie partie: Fidesz oraz znacznie mniejsza
Węgierska Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa (Kereszténydemokrata
Néppárt, KDNP)12. Nie ulega wątpliwości, że koalicję zdominowało pierwsze
z tych ugrupowań na czele z premierem Viktorem Orbánem.
Fidesz narodził się pod koniec lat 80. jako Związek Młodych Demokratów (Fiatal
Demokraták Szövetsége, FIDESZ)13, będąc ugrupowaniem młodzieży o poglądach
liberalno-demokratycznych i antykomunistycznych. Co ciekawe, Fidesz dołączył
do międzynarodówki liberalnej i był w niej w latach 1992–2000. Partia uzyskała
miejsca w węgierskim parlamencie zarówno w 1990 r., jak i 1994 r.14 W połowie lat
90. Fidesz zaczął przekształcać się w partię konserwatywną, do nazwy ugrupowania
dodano również w 1995 r. człon „Węgierska Partia Obywatelska” (Magyar Polgári
Párt), choć ugrupowanie nazywa się potocznie po prostu Fideszem15. Wkrótce
ugrupowanie Orbána zaczęło przejmować elektorat Węgierskiego Forum Demokratycznego (Magyar Demokrata Fórum, MDF), formacji o profilu konserwatywnym. W 1998 r. Fidesz uzyskał najwięcej miejsc w wyborach parlamentarnych
i utworzył rząd w koalicji z MDF oraz Niezależną Partią Drobnych Właścicieli,
Rolników i Obywateli (Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt, FKGP)16.
Fidesz przegrał wybory parlamentarne zarówno w 2002, jak i 2006 r., kiedy to
triumfowała lewica. W 2003 r. zmieniono nazwę formacji z Fidesz – Węgierska
2014 r. tylko 199 posłów.
12
Zob. http://kdnp.hu/ (dostęp: 6 II 2016).
13
The History of Fidesz, https://web.archive.org/web/20071010152354/http://www.fidesz.
hu/index.php?Cikk=68476 (dostęp: 6 II 2016).
14
Tamże.
15
Tamże.
16
Tamże.
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Partia Obywatelska na Fidesz – Węgierski Związek Obywatelski (Fidesz – Magyar
Polgári Szövetség)17. W 2005 r. Fidesz uformował koalicję wyborczą ze wspomnianą
wcześniej KDNP, jednakże nie przyniosło to zwycięstwa nad MSZP w 2006 r.
Dopiero po wyborach parlamentarnych w 2010 r. porozumienie Fidesz–KDNP
uzyskało większość konstytucyjną w Parlamencie Węgier. Kolejne wybory w 2014 r.
zostały przeprowadzone już na nowych zasadach, ale ponownie przyniosły zdecydowane zwycięstwo koalicji Fidesz–KDNP i potwierdziły ich dominację na
węgierskiej scenie politycznej18.

Jobbik
Jobbik (pełna nazwa: Jobbik Magyarországért Mozgalom, czyli Ruch na rzecz
Lepszych Węgier) powstał w październiku 2003 r. jako partia polityczna na bazie
Stowarzyszenia Młodzieży Prawicowej (Jobboldali Ifjúsági Közösség), która skupiała
głównie studentów o poglądach narodowych oraz konserwatywnych19. Głównym
zadaniem było stworzenie alternatywy dla wyborców o poglądach radykalnie prawicowych – tak opisano okoliczności narodzin partii na jej stronie internetowej. Jobbik
na ogół nie określa się otwarcie jako formacja nacjonalistyczna, lecz jako „konserwatywna” czy „radykalnie patriotyczna partia chrześcijańska”20. Jednocześnie stawia na
postulaty typowe dla ugrupowań nacjonalistycznych, takie jak: ochrona narodowych
wartości oraz dóbr naturalnych, realizacja interesów narodowych, patriotyczna jedność
i solidarność. Jobbik wyraża również swój sprzeciw wobec postępującej globalizacji,
sprzedaży ziemi obcokrajowcom, pozostawienia kontroli nad infrastrukturą energetyczną zagranicznemu kapitałowi oraz nie godzi się na podważenie istotnej roli narodu
jako podstawy społeczeństwa21. Dlatego zasadne jest uznanie Jobbiku za ugrupowanie
nacjonalistyczne – zaznaczając jednocześnie, że takie określenie w rozumieniu autora
niniejszego tekstu nie ma charakteru pejoratywnego22.
17

Tamże.
Fidesz ponownie uzyskał większość konstytucyjną, jednakże przyspieszone wybory w dwóch
okręgach (Veszprem oraz Tapolca) spowodowały wiosną 2015 r. jej utratę – jeden mandat
uzyskał kandydat niezależny, popierany jednak przez lewicę, drugi zaś przedstawiciel Jobbiku. Zob. Kész Zoltán kiütötte a Fideszt Veszprémben, http://index.hu/belfold/2015/02/22/
jol_megmozgattak_a_partok_veszpremet/ (dostęp: 7 II 2016); Győzött a Jobbik a tapolcai
választáson, http://index.hu/belfold/2015/04/12/idokozi_valasztas_ajka_sumeg_tapolca_parlament/ (dostęp: 7 II 2016).
19
A kezdetek: A Jobbik megalakulása, https://jobbik.hu/jobbikrol/kezdetek-jobbik-megalakulasa (dostęp: 7 II 2016).
20
Első évek és a Harmadik Út, http://jobbik.com/short_summary_about_jobbik (dostęp:
7 II 2016).
21
A short summary about Jobbik, http://jobbik.com/short_summary_about_jobbik (dostęp:
7 II 2016).
22
Utożsamianie nacjonalizmu z szowinizmem jest przejawem jego mniej lub bardziej świadomej „hostylizacji” (zob. J. Bartzel, „Pojęcie, geneza i próba systematyki głównych typów
18
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Jobbik po raz pierwszy przystąpił do wyborów parlamentarnych w 2006 r.,
startując w nich razem z Węgierską Partią Sprawiedliwości i Życia (Magyar Igazság és Élet Pártja, MIÉP)23. Ostatecznie koalicja nie była w stanie uzyskać miejsc
w parlamencie z wynikiem 2,2 proc. głosów24. Pierwszy poważny sukces Jobbik
odniósł w 2009 r., kiedy to zdobyto aż 14,77 proc. głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdzie znalazło się miejsce dla trzech reprezentantów tej
formacji25. Jeszcze lepszy wynik uzyskał Jobbik w wyborach parlamentarnych
rok później, uzyskując 16,67 proc. głosów, co dało mu 47 (12,18 proc.) miejsc
w Parlamencie Węgier26.
Z pewnością sukces węgierskich nacjonalistów nie byłby możliwy bez wydarzeń
z 2006 r. i rozczarowania Węgrów dotychczasowymi elitami politycznymi. W wyborach do Europarlamentu w 2014 r. Jobbik uzyskał minimalnie słabszy wynik niż
w 2009 r. – 14,67 proc. i ponownie wprowadził trzech przedstawicieli27. Natomiast
w wyborach parlamentarnych z kwietnia tego samego roku Jobbik zdobył aż 20,22
proc. głosów, co było trzecim wynikiem w kraju po koalicji Fidesz–KDNP oraz
porozumieniu centrolewicy28.
W kontekście polityki zagranicznej należy wspomnieć o dwóch ważnych aspektach Jobbiku. Pierwszym jest krytyka traktatu z Trianon z 6 czerwca 1920 r., na
mocy którego Węgry utraciły znaczącą część historycznych ziem, w tym zamieszkałych przez etnicznych Madziarów29. Lider ugrupowania Gábor Vona wielokrotnie
krytykował traktat, m.in. nazywając go „dyktatem” oraz określając beneficjentów
Trianon mianem „sfrustrowanych narodów”30. Jobbik organizuje również coroczne
obchody przypominające o Trianon, podczas których przemawiają politycy formacji i podkreśla się niesprawiedliwość ówczesnych postanowień31. Z drugiej zaś

nacjonalizmu” [w:] Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka – Religia – Etos, (red.) B. Grott
(Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2010): s. 21–48).
23
Első évek és a Harmadik Út…
24
2006 Országgyűlési Választások, http://www.valasztas.hu/parval2006/main_hu.html (dostęp:
6 II 2016).
25
Erősödés és siker az EP választásokon, www.jobbik.hu (dostęp: 6 II 2016).
26
Jobbik a Házban, www.jobbik.hu (dostęp: 6 II 2016).
27
Az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásá, http://www.valasztas.hu/dyn/ep14/
szavossz/hu/emjk.html (dostęp: 6 II 2016).
28
Országgyűlési Képviselők Választása, http://valasztas.hu/hu/ogyv2014/861/861_0_index.
html (dostęp: 6 II 2016).
29
J. Kochanowski, Węgry. Od ugody do ugody 1867–1990 (Warszawa: Wydawnictwo Trio,
1997): s. 67–68.
30
Zob. Gabor Vona: Europe kept silent-intervew, http://www.jobbik.com/gabor_vona_europe_
kept_silent_-_interview (dostęp: 10 II 2016).
31
Trianon megemlékezés Budapesten, https://jobbik.hu/esemenyek/trianon-megemlekezes-budapesten (dostęp: 10 II 2016).

Glaukopis nr 33 | 391

strony, Jobbik nie stawia otwartych żądań rewizji terytorialnych, brak ich również
w oficjalnym programie partii32.
Drugim istotnym aspektem jest turanizm – ideologia zakładająca pokrewieństwo z takimi narodami „turańskimi”, jak Turcy, Azerowie czy Kazachowie, a także
postulująca zwrócenie się na Wschód, zwłaszcza w kierunku domniemanych
krewnych33. Politycy Jobbiku odwiedzają m.in. Turcję i wyrażają poparcie dla
ideologii turańskiej34. Zdaniem Gábora Vony, Węgrzy, Turcy oraz Rosjanie są
jednocześnie narodami europejskimi i azjatyckimi, łącząc pierwiastki kilku kultur.
To właśnie te narody powinny przedstawić Europie alternatywę euroazjatycką
(zamiast euroatlantyckiej)35. Turanizm ma zatem wymiar antyzachodni, co należy
wiązać z przekonaniem o niesprawiedliwym potraktowaniu Węgier przez zachodnie
mocarstwa. Warto podkreślić, że wizja polityki międzynarodowej w programie
Jobbiku łączy się wyraźnie z przesłankami ideologicznymi.

Wobec Unii Europejskiej
Fidesz
Fidesz jest członkiem Europejskiej Partii Ludowej (European People’s Party,
EPP), podobnie jak koalicyjne KDNP36. Znajdują się w niej ugrupowania określane na ogół mianem centroprawicy lub chadecji, wśród których nie brakuje
partii rządzących, np. niemiecka Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (Christlich
Demokratische Union, CDU) czy hiszpańska Partia Ludowa (Partido Popular, PP).
Większość z tych formacji popiera tzw. integrację europejską i ściślejszą współpracę
państw członkowskich w ramach Unii Europejskiej.
Tymczasem nie brakuje głosów, że Fidesz jest partią eurosceptyczną37. Istotnie, ugrupowanie Viktora Orbána różni się od innych partii z EPP, również pod
względem stosunku do Unii Europejskiej. Premier Węgier wielokrotnie był krytykowany przez przywódców unijnych, sam także nie stronił od wyrażania dezaprobaty wobec UE oraz jej obecnego kształtu. Warto jednak zaznaczyć, że węgierski
32

Külügyi program, https://jobbik.hu/programunk/kulpolitika (dostęp: 10 II 2016).
Pan-Turanianism, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/440695/Pan-Turanianism
(dostęp: 10 II 2016).
34
Vona Gábor: az eurázsiai jövő alapja a tradíció, w: http://alfahir.hu/vona_gabor_az_eurazsiai_jovo_alapja_a_tradicio (dostęp: 10 II 2016).
35
Tamże.
36
“Member parties” [w:] http://www.epp.eu/member-parties/ (dostęp: 11 II 2016).
37
Zob. Euroscepticism in Hungary - An executive summary of Policy Solutions’ study on Hungarian attitudes towards the European Union, http://www.policysolutions.hu/userfiles/elemzesek/
Euroscepticism%20in%20Hungary_summary.pdf (dostęp: 11 II 2016); Orbánism vote eclipses
EU election in Hungary, https://euobserver.com/eu-elections/123094 (dostęp: 11 II 2016).
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premier, jak również politycy z jego formacji, unikają sformułowań poddających
w wątpliwość członkostwo Węgier w Unii. Swoje poglądy na ten temat Orbán
wyraził m.in. w wywiadzie dla dziennika Magyar Nemzet przed wyborami do
Europarlamentu w 2014 r.38 Za dobrą stronę obecności w Unii uznał chociażby
możliwość rozwiązywania konfliktów międzynarodowych w sposób pokojowy,
zamiast uciekania się do wojny. Zauważył natomiast, że UE często zwraca się do
Węgier z żądaniami w formie dyktatu: „Bruksela po prostu chciałaby decydować
o tym, jaki rodzaj drzew rośnie na Węgrzech, a jakich należy zabronić”39. Stwierdził,
że związek z Unią Europejską nie jest sprawą miłości, tej instytucji wcale nie trzeba
kochać, aby do niej należeć. „Kto nie siedzi przy stole, wkrótce może znaleźć się
w karcie dań” – powiedział węgierski premier, przestrzegając przed pomysłami
opuszczenia Unii40. Potępił zatem stanowisko wobec UE reprezentowane przez
Jobbik. Zdaniem Orbána, za bezzasadny należy uznać postulat nacjonalistów
o przeprowadzenie referendum w sprawie dalszego członkostwa Węgier w Unii,
co zostało zawarte w programie wyborczym Jobbiku. Skrytykował jednak również
postawę MSZP, której zarzucił „bezwarunkowe oddanie” Brukseli, porównując to
do wcześniejszej uległości węgierskich komunistów względem Moskwy: „Dla nich
węgierskie wartości narodowe nie są istotne”41.

Jobbik
Jobbik opowiada się zdecydowanie przeciwko Unii Europejskiej, widząc w niej
głównie ograniczenie dla narodowej suwerenności oraz narzędzie dominacji wielkich
potęg. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. Jobbik opublikował swój program dotyczący Europy pt. Nemzetek Európája (Europa Narodów)42.
Skrytykowano w nim Traktat Lizboński, zarzucając mu, że jego celem jest stworzenie europejskiego imperium, które ograniczy suwerenność państw narodowych. Jobbik proponuje w zamian współpracę w ramach koncepcji Europy
Narodów, która miałaby być elastyczna i nie stanowiłaby zagrożenia dla państw
narodowych. Taka kooperatywa miałaby skupiać się głównie na kwestiach gospodarczych43. Zaznaczono, że obecnie nader istotną rolę na Węgrzech odgrywają
38

Magyar Nemzet (Naród Węgierski) to jeden z czołowych dzienników na Węgrzech, prawicowy i sprzyjający Fideszowi.
39
Csak a Fidesz. Orbán Viktor: Nagy győzelem – nagy jövő, kis győzelem – kis jövő, http://mno.
hu/magyar_nemzet_belfoldi_hirei/csak-a-fidesz-1219787 (dostęp: 11 II 2016).
40
Tamże.
41
Tamże.
42
Nemzetek Európája A Jobbik programja a magyar önrendelkezésért és a társadalmi felemelkedésért
2014., EP-választás, https://jobbik.hu/sites/default/files/cikkcsatolmany/ep_program_a5_jav.
pdf (dostęp 11 II 2016).
43
Tamże, s. 16–18.
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międzynarodowe korporacje, co niekorzystnie wpływa na gospodarkę. Co więcej,
rynek zachodnioeuropejski zaczyna ulegać stagnacji, stąd należy zwrócić uwagę
na Wschód, gdzie – zdaniem Jobbiku – widać obiecujące perspektywy44. Warto
zauważyć, że partia w swoim programie dotyczącym polityki zagranicznej postuluje
współpracę z takimi międzynarodowymi graczami, jak Rosja, Turcja oraz Niemcy,
z którymi Węgry powinny rozwijać strategiczne partnerstwo. Jednocześnie Jobbik
wyraża życzenie zakończenia „kolonialnej polityki” ze strony Unii Europejskiej45.
Niechęć wobec Unii Europejskiej nie idzie w parze z wrogością wobec Niemiec.
Márton Gyöngyösi, który jest typowany przez Gábora Vonę na przyszłego ministra
spraw zagranicznych Węgier46, stwierdził po greckim referendum z lipca 2015 r.,
że Jobbik z zadowoleniem przyjmuje jego wyniki, które są wyrazem sprzeciwu
wobec zachodnich instytucji oraz neoliberalnej polityki gospodarczej47. Uznał,
że Unia Europejska jest „chora” oraz nie umie poradzić sobie z kryzysem imigracyjnym i gospodarczym. „Nie mają odpowiedzi na te wyzwania” – powiedział
Gyöngyösi. Odniósł się również do koncepcji Europy Narodów, w której „ludzie
mogliby decydować o własnym losie”, czego przeciwieństwem są imperialne zapędy
Unii48. Natomiast we wrześniu 2015 r. sam Vona ogłosił, że „to, co teraz widzimy,
to rozpad Unii Europejskiej”49. Był to jego komentarz do kryzysu imigracyjnego
oraz wprowadzanego przez Brukselę systemu kwot imigrantów, obowiązkowych
dla każdego członka UE50.

Wobec Stanów Zjednoczonych
Fidesz
Reformy przeprowadzone przez Fidesz spotkały się z krytyką Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych51. Spowodowało to pogorszenie stosunków między
44

Tamże, s. 28–31.
Külügyi program….
46
Vona válasza Ilan Mornak: Gyöngyösi Márton lesz a külügyminiszter, http://mno.hu/belfold/vona-valasza-ilan-mornak-Gyongyosi-marton-lesz-a-kulugyminiszter-1145792 (dostęp:
14 II 2016).
47
Az Európai Unió beteg, http://alfahir.hu/az_europai_unio_beteg (dostep: 10 II 2016).
48
Tamże.
49
Vona Gábor: amit most látunk, az az Európai Unió összeomlása, http://alfahir.hu/vona_
gabor_amit_most_latunk_az_az_europai_unio_osszeomlasa (dostęp: 10 II 2016).
50
Tamże.
51
Zob. U.S. bans Hungarians from entry over corruption charges, http://www.reuters.com/
article/us-hungary-usa-corruption-idUSKCN0I70KL20141018 (dostęp: 12 II 2016); US
ambassador sends alarm bell warning to Hungary, http://www.euronews.com/2015/10/29/
strong-american-critics-from-the-ambassador-to-hungary/ (dostęp: 12 II 2016).
45
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Waszyngtonem a Budapesztem oraz zarzuty wysuwane wobec Węgier przez stronę
amerykańską. Na ochłodzenie relacji wpłynęło również zbliżenie dyplomatyczne
Budapesztu i Moskwy oraz odmowa Węgier poparcia Ukrainy w jej konflikcie
z Rosją.
W grudniu 2014 r. Viktor Orbán stwierdził, że Stany Zjednoczone próbują
uzyskać wpływy w Europie Środkowej i w tym celu używają zarzutów o korupcję,
jak w przypadku oskarżeń wobec rządu węgierskiego52. Dodał, że Amerykanie
nie tylko ingerują w politykę wewnętrzną państw Europy Środkowej, lecz także
chcą być czynnym uczestnikiem wydarzeń politycznych w tym regionie. Zdaniem
węgierskiego premiera, Waszyngton podjął próby, aby zmusić Węgry do pożądanej
przez siebie polityki w związku z konfliktem ukraińsko-rosyjskim, w który pragnie
wciągnąć Budapeszt, na czym Węgrzy mogą tylko stracić. „Węgry nie chcą brać
udziału w zimnowojennej atmosferze między Stanami Zjednoczonymi a Rosją”
– zadeklarował Orbán53. Stwierdził, że trzeba znaleźć wspólne rozwiązanie sporu
ukraińsko-rosyjskiego, co różni się od stanowiska Waszyngtonu. Według węgierskiego premiera, Amerykanów boli również fakt, że nie jest im dana budowa
elektrowni atomowych na Węgrzech [udział w tym ma Rosja – przyp. M.K.]54.
Jednakże premier Węgier skłonny jest również do ciepłych deklaracji względem
Stanów Zjednoczonych. W listopadzie 2014 r. (a więc tuż przed przedstawioną
wyżej krytyką amerykańskiej polityki w Europie Środkowej) Viktor Orbán wziął
udział w spotkaniu z przedstawicielami Amerykańskiej Izby Handlowej oraz General Electric. Ogłosił, że Węgry i Stany Zjednoczone są sojusznikami w polityce,
partnerami w gospodarce, a także szanują życie intelektualne oraz kulturalne:
„Mogą występować spory między rządem węgierskim i amerykańskim, natomiast
w rzeczywistości są to dwaj sojusznicy”55. Orbán mówił również o przyjaźni łączącej
naród węgierski z amerykańskim, w tym o wyjątkowości Węgrów oraz Amerykanów.
Zaznaczył, że trzynaście brytyjskich kolonii zapoczątkowało światowe imperium,
Stany Zjednoczone zaś wytworzyły od podstaw unikatowy model demokracji.
Dodał, że konstytucje obydwu państw (Stanów Zjednoczonych i Węgier) zawierają
odwołania do Boga. Kończąc swoje przemówienie, stwierdził, że w Europie i na
Węgrzech nikt przecież nie chce powrotu zimnej wojny: „Europejczycy pragną
szacunku dla prawa międzynarodowego, pokoju, współpracy oraz postępującego
dobrobytu gospodarczego”56.
52

Az Egyesült Államok fedőtörténetnek használja a korrupciót, http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/hirek/az-egyesult-allamok-fedotortenetnek-hasznalja-a-korrupciot (dostęp: 13 II 2016).
53
Tamże.
54
Tamże.
55
Orbán Viktor: Az Egyesült Államok Magyarország szövetségese [w:] http://mno.hu/belfold/
orban-viktor-az-egyesult-allamok-magyarorszag-szovetsegese-1258464 (dostęp: 13 II 2016).
56
Tamże.
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Warto zauważyć, że na początku 2016 r. Stany Zjednoczone odwiedził Péter
Szijjártó, minister spraw zagranicznych Węgier od września 2014 r. Rozmawiał
w Dallas oraz Nowym Jorku o węgiersko-amerykańskiej współpracy oraz inwestycjach firm amerykańskich na Węgrzech. Służyć ma temu powstała na początku tego
roku Amerykańsko-Węgierska Rada Biznesowa (Amerikai-Magyar Üzleti Tanács)57.

Jobbik
Jobbik bardzo negatywnie ocenia politykę Stanów Zjednoczonych na arenie
międzynarodowej. Politycy tego ugrupowania obwiniają Waszyngton o wywoływanie wielu konfliktów zbrojnych, począwszy od Bliskiego Wschodu, a na Ukrainie
kończąc. Łączy się to z przypisywaniem izraelskiemu lobby przemożnego wpływu
na czynniki rządowe w Waszyngtonie. Zdaniem Mártona Gyöngyösiego, Amerykanie celowo destabilizują sytuację na Bliskim Wschodzie w imię swoich celów
geopolitycznych58. Przykładem agresywnej polityki amerykańskiej ma być inwazja na
Afganistan, Irak oraz ingerowanie w wewnętrzne sprawy Syrii. Stwierdził również,
że terroryści w tym kraju otrzymali poparcie ze strony Zachodu. Przypomniał także,
że już wcześniej upominał rząd węgierski, aby nie identyfikował się z działaniami
podejmowanymi przez siły euroatlantyckie, które zaogniają kryzys w Syrii59.
Według Gyöngyösiego, winni takich działań są neokonserwatyści, którzy mieli
zdominować amerykańską politykę zagraniczną. Ich celem jest kontrola nad jak
największą liczbą państw, a porządek świata ma być podyktowany interesami Stanów
Zjednoczonych60. Polegać on ma m.in. na narzuceniu liberalnej polityki oraz ekonomii i kultury amerykańskiej. Aby osiągnąć swoje cele, Waszyngton skłonny jest
dopuszczać się przemocy, tak jak np. w Afganistanie i w Iraku. Natomiast jeżeli nie
jest możliwa agresja zbrojna (np. z powodu sprzeciwu Rosji i Chin), to neokonserwatyści prowadzą wojnę w odmienny sposób. Ma to być np. wsparcie finansowe
dla różnych fundacji i środowisk, które występują pod hasłami wolności, a tak
naprawdę służą interesom euroatlantyckim. Jeżeli władze danego państwa nie są
mile widziane przez Amerykanów, to próbuje się je obalić za pomocą propagandy
w środkach masowego przekazu, a nawet przez wywołanie kryzysu gospodarczego
w kraju. Użyteczne w tym celu mogą być np. agencje ratingowe czy takie organizacje globalne, jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy61.
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Wobec Rosji
Fidesz
Premier Węgier w styczniu 2014 r. odwiedził Moskwę, gdzie spotkał się w Władimirem Putinem62. Warto podkreślić, że był to moment wybuchu największych
niepokojów na Ukrainie. Według Orbána, Rosja to szczególnie istotny partner dla
Unii Europejskiej i dla Węgier. W jego przekonaniu stosunki węgiersko-rosyjskie
można uznać za „strategiczne”, Rosja zaś to najważniejszy partner Węgier spoza
krajów Unii Europejskiej. Wyraził nadzieję, że stosunki handlowe z Rosją będą rozwijać się pomyślnie. Uzgodniono również współpracę Budapesztu i Moskwy w celu
pokojowego wykorzystywania energii nuklearnej, czego efektem jest rozbudowa
elektrowni jądrowej w węgierskim Paks. Ponadto Orbán zadeklarował zaangażowanie w sprawę gazociągu South Stream na Węgrzech oraz chęć przyciągnięcia
rosyjskich studentów nad Dunaj przez przyznanie nawet dwustu stypendiów. Z kolei
Putin z zadowoleniem przyjął wizytę, deklarując radość z rozwijania współpracy „we
wszystkich kierunkach”63. Zwolennikiem intensyfikacji kontaktów z Moskwą jest
również wspomniany minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó. W październiku
2015 r. oświadczył na konferencji prasowej, że w interesie Węgier i całej Europy
jest odbudowa pragmatycznej współpracy z Rosją64. Szijjártó zaznaczył, że „chociaż
obecny kontekst polityczny Europy nie jest korzystny dla współpracy europejsko-rosyjskiej, to jest oczywiste, że odzyskanie konkurencyjności przez Europę
jest bez tego niemożliwe”. Dodał, że sankcje nałożone na Rosję spowodowały
obustronne szkody – co odbiło się również na gospodarce Węgier jako członku
Unii Europejskiej. Węgierskie firmy od czasu wprowadzenia embarg poniosły
straty oceniane łącznie na 2 mld dolarów, Rosja zaś stała się dopiero czternastym
partnerem handlowym Węgier, choć wcześniej plasowała się na drugim miejscu65.
Możliwość uzyskania profitów ze współpracy z Rosją i obecność mniejszości
węgierskiej na Zakarpaciu stanowiły powód powściągliwości Budapesztu w sprawie
konfliktu między Ukrainą a Rosją. Na początku marca 2014 r. premier Węgier
oświadczył po spotkaniu unijnych szefów rządów, że Węgry są zainteresowane
demokratyczną i „stojącą na własnych nogach” Ukrainą. Z drugiej strony, w żaden
sposób nie potępił działań Rosji, co czynili wówczas europejscy przywódcy. Zaznaczył jednak, że Węgry są zainteresowane Ukrainą, w której bezpiecznie będzie mogła
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mieszkać mniejszość węgierska, zarazem krytykując ograniczenie praw językowych
przez ukraiński rząd Arsenija Jaceniuka66.
W listopadzie 2014 r. premier Węgier udzielił wywiadu dla niemieckiego dziennika Handelsblatt. Według Orbána, członkostwo Ukrainy w Unii jest pożądane,
jednak w pierwszej kolejności kraj ten musi uzyskać stabilność, aby całkowicie
kontrolować swoje granice. Zaznaczył także, że Ukraina potrzebuje rocznie 25
mld euro od Unii Europejskiej, a zatem należy wyjaśnić, kto zapłaci taką sumę na
rzecz państwa spoza wspólnoty. Jednocześnie stwierdził, że w interesie Węgier jest
istnienie suwerennej Ukrainy67.

Jobbik
Politycy Jobbiku odnoszą się pozytywnie do Rosji i jej działań na arenie międzynarodowej, widząc w niej przeciwwagę dla polityki euroatlantyckiej, którą uważają
za niesprawiedliwą oraz agresywną. Jobbik opowiada się zatem za rozwojem relacji
z Moskwą, napotykając w tym alternatywę dla Unii Europejskiej. W maju 2013 r.
Gábor Vona odwiedził stolicę Rosji, gdzie spotkał się z Aleksandrem Duginem,
byłym doradcą Władimira Putina i czołowym ideologiem euroazjatyzmu – dążącego
do ograniczenia roli Stanów Zjednoczonych oraz współpracy euroatlantyckiej68.
Przywódca Jobbiku wygłosił także wykład na Uniwersytecie Moskiewskim im.
Łomonosowa oraz spotkał się z kilkoma posłami Dumy Państwowej. Główny
przedmiot rozmów stanowiły węgiersko-rosyjskie relacje gospodarcze oraz kryzys
Unii Europejskiej. Vona krytycznie ocenił oddziaływanie Stanów Zjednoczonych,
także pod względem kulturowym. Rosja ma natomiast zachowywać swoje tradycje
i nie podążać za kultem pieniądza, rolą tego kraju ma być stanowienie przeciwwagi
dla amerykanizacji Europy. Przywódca Jobbiku wyraził również zainteresowanie
projektem Unii Euroazjatyckiej69.
Zdaniem Gyöngyösiego, Amerykanie nie mogą pozwolić sobie na konfrontację
z Rosją i Chinami, dlatego próbują w inny sposób ograniczać rosyjskie wpływy.
Wspierają zatem destabilizację wewnętrzną w państwach sąsiadujących z Rosją,
takich jak Gruzja, Kirgistan i Ukraina70. Amerykanom, czy też Zachodowi jako
takiemu, Jobbik przypisuje odpowiedzialność nie tylko za sytuację na Bliskim
Wschodzie, lecz także za kryzys na Ukrainie. Działania Rosji są „odpowiedzią na
66
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zachodnie prowokacje”71. Polityk Jobbiku stwierdził również, że Stany Zjednoczone
zainwestowały miliardy dolarów w wywołanie napięcia na Ukrainie; dodał, że
wspierają szowinistów ukraińskich, wśród których wymienia ugrupowanie Swoboda
oraz Prawy Sektor. Cała zaś sytuacja na Ukrainie ma być elementem rywalizacji
między Waszyngtonem a Moskwą. Nie można zatem – zdaniem Gyöngyösiego –
winić władz Rosji za podejmowanie kroków w celu ochrony mniejszości rosyjskiej
na Ukrainie72.

Wobec kryzysu imigracyjnego
Fidesz
Kryzys imigracyjny rozpoczął się na Węgrzech na początku 2015 r., a jego
kulminacja miała miejsce latem. Tysiące ludzi przekraczały codziennie granicę
węgiersko-serbską oraz koczowały w tymczasowych obozowiskach oraz na Dworcu
Wschodnim (Keleti) w Budapeszcie. Decyzja władz węgierskich o budowie ogrodzenia na granicy oraz wprowadzenie zaostrzonych przepisów przeciwko nielegalnej imigracji stały się powodem kolejnej fali krytyki Węgier, nie tylko ze strony
europejskiej lewicy73. Nie powstrzymało to rządu, któremu udało się w końcu na
jesieni 2015 r. zahamować napływ na Węgry nielegalnych imigrantów z Bliskiego
Wschodu.
Rząd Fideszu od początku kryzysu imigracyjnego krytykował Unię Europejską za jej brak zdecydowania oraz starał się rozróżniać uciekinierów przed wojną
od imigrantów motywowanych powodami ekonomicznymi74. Premier Orbán
zwrócił wówczas uwagę, że część ludzi przekraczających granicę węgierską to prześladowani, którym „powinna zostać zapewniona pomoc”, natomiast Węgrzy nie
zamierzają zapewniać utrzymania wszystkim chętnym, ponieważ muszą chronić
przede wszystkim samych siebie. Uznał obowiązujące w Unii przepisy o udzieleniu
azylu za nierealne i uważał, że należy zabiegać o ich zmianę75. W czerwcu Orbán
stwierdził, że trzeba rozważyć zamknięcie granic i rozmawiać z rządem Serbii na
71
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temat aresztowania imigrantów jeszcze po stronie serbskiej. Uznał również, że sprawę
imigrantów należy rozwiązać już na granicy Unii Europejskiej, czyli w Grecji76.
Z kolei rzecznik rządu Zoltán Kovács zadeklarował w tym samym miesiącu, że
Węgry nie zamierzają być celem imigrantów, których nie potrzebują. Zapowiedział,
że Budapeszt będzie na spotkaniach unijnych reprezentował zupełnie inny pogląd
na kwestię imigracji niż kraje zachodnie77.
Politycy Fideszu kwestię imigracji wykorzystali również do ataków na opozycję lewicową i liberalną. Poseł Fideszu, Bence Tuzson, zarzucił, że były premier Węgier, Ferenc Gyurcsány, stoi po stronie imigrantów, a jego partia nie
pracuje dla interesów narodu węgierskiego. Stwierdził, że Gyurcsány domaga
się przeznaczenia znacznych kwot pieniędzy na imigrantów, co nie jest nawet
zgodne z opinią społeczeństwa78. Zarzucono również Gyurcsányemu, że w okresie rządów MSZP działał na niekorzyść mniejszości węgierskiej w krajach
ościennych; tymczasem obecnie postuluje przeznaczenie miliardów forintów na utrzymanie przybyszów motywowanych względami ekonomicznymi.
Wezwał zatem byłego premiera do odpowiedzi na pytanie, dlaczego Węgrzy
żyjący przy granicy węgierskiej są mniej ważni od imigrantów ekonomicznych.
Zadeklarował również, że proponowane kwoty są nie do przyjęcia dla Fideszu,
gdyż obciążą znacząco budżet państwa79. Na stronie internetowej partii napisano również, że protesty zwolenników przyjmowania imigrantów zachęcają
miliony chętnych do przedostawania się do Europy, a także działają na korzyść
przemytników ludzi. Stwierdzono, że lewica przez swoją „nieodpowiedzialną
retorykę” może tylko pogłębić kryzys, ponieważ zaprasza do Unii Europejskiej
wszystkich, podczas gdy nie jest w stanie wszystkich pomieścić80.

Jobbik
Jobbik od początku kryzysu zdecydowanie opowiedział się za polityką braku
akceptacji imigrantów. W lutym 2015 r. Krisztina Morvai, europosłanka ugrupowania, odwiedziła granicę węgiersko-serbską, gdzie skrytykowała władze unijne za
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niedostrzeganie wagi problemu nielegalnej imigracji81. Zauważyła, że codziennie
przez granicę przepływa znaczna liczba osób, która nie jest poddawana żadnej weryfikacji. Spotkała się tam również z László Toroczkaiem, burmistrzem przygranicznej
wioski Ásotthalom, który jest popierany przez Jobbik. Stiwerdził on, że ma miejsce
katastrofa humanitarna, mieszkańcy zaś żyją w strachu przed imigrantami, którzy
wchodzą do gospodarstw domowych albo zatrzymują auta i autobusy. Zaznaczył
także, że każdy może dostać się na Węgry – w tym terroryści lub osoby uciekające
przed więzieniem. Uznał, że dobrym pomysłem byłaby budowa ogrodzenia, tak
jak np. na granicy amerykańsko-meksykańskiej. W celu przedstawienia problemu
opinii publicznej, podjęto się produkcji krótkiego filmu, w którym ukazano również
liczne odpadki pozostawiane przez imigrantów82.
Poseł Jobbiku, Dániel Zsiga-Kárpát, stwierdził, że większość przybywających
do Europy czyni to ze względów ekonomicznych i nie należy w ogóle nazywać ich
uchodźcami83. Ich celem ma być skorzystanie z dobrodziejstw systemów społecznych w Europie. Poseł skrytykował także ówczesną politykę rządu Orbána, której
zarzucił brak zdecydowania. „Nie czujemy potrzeby trzymania w naszej ojczyźnie
tak dużej liczby uchodźców. Naszym celem jest natomiast przyrost naturalny wśród
Węgrów, taki rozwój klimatu politycznego i ekonomicznego, w którym każda
węgierska rodzina będzie w stanie począć tyle dzieci, na ile ma ochotę, nie będzie
zaś zmuszona z przyczyn ekonomicznych wyjechać za granicę” – skonkludował
Zsiga-Kárpát84. Wezwał również rząd węgierski do zamknięcia granicy, wysłania
oddziałów wojska, zaostrzenia przepisów, nowelizacji prawa azylowego oraz zmian
w konstytucji85. Z kolei Gábor Vona, wieszcząc koniec Unii Europejskiej, zaproponował zorganizowanie referendum w krajach członkowskich, przez które obywatele
będą mogli wywrzeć presję na Brukselę. Stwierdził, że podjęte działania są nie do
zaakceptowania nie tylko przez Węgry, lecz także cały kontynent. Zapowiedział
również, że Jobbik nie zgodzi się na żadną próbę zmuszenia Węgier do przyjęcia
jakiejkolwiek liczby imigrantów, do czego wezwał również rząd węgierski. Pochwalił
postawę władz słowackich, a konkretnie premiera Roberta Fico, ponieważ Bratysława od początku zapowiedziała niepodporządkowanie się decyzji Unii Europejskiej o kwotach: „Nie sądziłem, że kiedykolwiek podam za pozytywny przykład
działania polityczne Roberta Fico, jednak teraz to się stało”86. Jobbik wielokrotnie
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zarzucał Słowacji dyskryminacyjną politykę wobec mniejszości węgierskiej, jednak
postawa tego kraju względem imigrantów zyskała uznanie nacjonalistów z Węgier.

Wobec Polski
Fidesz
Politycy Fideszu są świadomi tradycji polsko-węgierskiej przyjaźni, co często podkreśla się w związku z wydarzeniami na Węgrzech z 1956 r. W grudniu 2015 r. László
Kövér, przewodniczący Parlamentu Węgier i jeden z czołowych polityków Fideszu,
nawiązał do walki obydwu narodów z komunizmem oraz wzajemnej solidarności. Na
konferencji w Budapeszcie, w której uczestniczyli również przedstawiciele polskiego
Instytutu Pamięci Narodowej, podkreślono wagę badań historycznych i stwierdzono,
że oba narody w walce przeciwko komunizmowi broniły wartości europejskich87.
Także premier Węgier jest znany z deklaracji sympatii do Polski, jak również z postulowania zwiększenia roli współpracy środkowoeuropejskiej pod przewodnictwem
Polski – największego państwa Grupy Wyszehradzkiej. W lipcu 2015 r. stwierdził,
że Polska jest wzrastającą siłą, a wszelka współpraca środkowoeuropejska powinna
odbywać się pod przewodnictwem Polski. Jednocześnie zaznaczył, że hasło „Polak,
Węgier – dwa bratanki” nie oznacza, że w każdym aspekcie polityki światowej
interesy Warszawy i Budapesztu są zbieżne. Stwierdził, że Polska od wielu innych
państw Europy Środkowej różni się chociażby stosunkami z Rosją i Niemcami88.
Objęcie władzy w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość jesienią 2015 r. zostało
bardzo ciepło przyjęte przez Fidesz. Zsolt Németh, przewodniczący Komitetu
Spraw Zagranicznych w węgierskim parlamencie oraz polityk Fideszu, odwiedził
Warszawę i wyraził nadzieję na pogłębienie współpracy polsko-węgierskiej oraz
wyszehradzkiej. Uznał również zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w wyborach
za „silny mandat społeczny do rządzenia”89. Na początku lutego 2016 r. Budapeszt
odwiedziła polska premier Beata Szydło. Viktor Orbán zadeklarował, że Warszawa
może liczyć na solidarność Węgier w momencie krytyki spadającej na polski rząd
ze strony Unii Europejskiej. Przywołał również historyczną przyjaźń polsko-węgierską oraz dodał, że wobec Polski są stosowane podwójne standardy90. Zdaniem
premiera Węgier, należy wzmocnić współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej,
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bo powodzenie Środkowej Europy warunkuje sukces całej Unii Europejskiej.
Na konferencji szefów obydwu rządów zapowiedziano również starania o rozwój
stosunków między polskimi oraz węgierskimi firmami, nowe połączenia lotnicze
i budowę autostrady między Polską i Węgrami. Ma ona z Miszkolc przez słowackie
Koszyce biec do wschodniej Polski.

Jobbik
Politycy Jobbiku również z sympatią odnoszą się do Polski i tradycji polsko-węgierskiej przyjaźni. Według programu partii, Węgry powinny w Europie Środkowej postawić na rozwijanie współpracy z Polską i Chorwacją, co ma stanowić
przeciwwagę dla prób zdominowania tej części kontynentu przez Unię Europejską91. Jobbik utrzymuje również kontakty z polskimi nacjonalistami, a członkowie
tego ugrupowania (w tym młodzieżówka) regularnie wizytują Warszawę z okazji
Marszu Niepodległości oraz współpracują z Ruchem Narodowym i Młodzieżą
Wszechpolską92. 11 listopada 2013 r. aż osiemdziesięciu Węgrów miało odwiedzić
Warszawę, wśród delegacji zaś znaleźli się czołowi politycy Jobbiku z Gáborem
Voną na czele. Podczas swojego przemówienia po demonstracji życzył sukcesów
polskiemu nacjonalizmowi. Natomiast jeszcze przed samym marszem około trzystu
Polaków i Węgrów zgromadziło się pod Ambasadą Węgier. Tam zaś poseł Jobbiku,
Ádám Mirkóczki, apelował o założenie państwowych instytucji zajmujących się
kultywowaniem polsko-węgierskiego braterstwa, które miałyby zostać sfinansowane z budżetu Polski oraz Węgier. Zajmowałyby się one również przyznawaniem
grantów oraz stypendiów naukowych93.
Jobbik z nadzieją przyjął wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce z jesieni
2015 r. W oświadczeniu, podpisanym przez Gyöngyösiego i Mirkóczkiego, podkreślono, że ugrupowanie z radością przyjęło zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości jako
otwarcie nowego rozdziału w polskiej historii94. Jobbik wyraził również zadowolenie,
że Ruch Narodowy uzyskał miejsca w parlamencie, a także z powodu klęski lewicy,
która „zaczęła dryfować ku totalnej dezintegracji, dokładnie jak na Węgrzech”.
Według Jobbiku, granice Europy są pod presją kryzysów oraz konfliktów, a nowy
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Külügyi program… Warto podkreślić, że węgierscy nacjonaliści z sympatią odnoszą się do
Polski i Chorwacji w przeciwieństwie do Rumunii, Słowacji, Serbii oraz Ukrainy. Jakikolwiek
sojusz środkowoeuropejski bez Słowacji wydaje się jednak niezbyt realny.
92
Jobbik delegation at Poland’s Independence March, http://jobbik.com/jobbik_delegation_
polands_independence_march (dostęp: 18 II 2016); Lengyelországban járt az Ifjúsági Tagozat
[w:] http://jobbikit.hu/hirek/kallo-gergely-beszamolo-varso (dostęp: 18 II 2016).
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Tamże.
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Jobbik welcomes the outcome of the Polish elections, http://jobbik.com/jobbik_welcomes_
the_outcome_of_the_polish_elections (dostęp: 19 II 2016).
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rząd Polski ma potencjał na przywództwo w Europie Środkowej i promowanie
interesów narodowych przeciwko „centralistycznym siłom globalizacji”95.
Na początku lutego 2016 r. młodzieżówka Jobbiku (Jobbik Ifjúsági Tagozat,
Jobbik IT) postanowiła zgromadzić się pod polską ambasadą96. Celem było zademonstrowanie solidarności z Polską i sprzeciwu względem presji wywieranej na
Warszawę przez Unię Europejską po wyborach z jesieni 2015 r. W przemówieniu
stwierdzono, że Bruksela dąży do wyeliminowania państw narodowych i hipokryzją
jest nieakceptowanie demokratycznie wybranych rządów.

Podsumowanie
Węgry zajmują z pewnością szczególne miejsce na arenie międzynarodowej
w Europie i prowadzą politykę – zarówno zagraniczną, jak i wewnętrzną – wzbudzającą skrajne oceny. Zapewne niewielu przypuszczało w latach 90., że prounijny
i liberalny wówczas Fidesz będzie ponad dekadę później krytykowany z pozycji
liberalno-demokratycznych. W latach 2006–2010 dokonał się na Węgrzech gwałtowny zwrot „na prawo”, związany z ogromnym niezadowoleniem społeczeństwa
z rządów lewicy i liberałów, na co wpływ miał również rozpoczęty wówczas głęboki
kryzys gospodarczy. Dostrzegając radykalizację nastrojów i brak akceptacji ze strony
Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych dla przeprowadzanych reform, rząd
Fideszu postanowił szukać alternatywy w dobrych stosunkach z Rosją, choć wciąż
stara się zachować możliwie poprawne relacje z zachodnimi potęgami. Należy podkreślić, że część kroków władz węgierskich zgodnych jest z polityką postulowaną
już od dłuższego czasu przez Jobbik. Węgierscy nacjonaliści żądają zwrócenia się na
Wschód oraz zmniejszenia wagi relacji Budapesztu z Waszyngtonem. Fidesz podjął
również postulaty nacjonalistów w sprawie kryzysu imigracyjnego, decydując się
ostatecznie na zaostrzenie przepisów wobec nielegalnych imigrantów.
Kwestia stosunku do Rosji jest szczególnie ciekawa, co ma związek z węgierską
historią. Fidesz i Jobbik, jako formacje odwołujące się do wartości patriotycznych,
są ugrupowaniami niestroniącymi od przywoływania dziejów Węgier, w których
nie brakowało wydarzeń tragicznych. Warto zatem podkreślić, że dwa najważniejsze święta państwowe wiążą się z walką Węgrów przeciwko Moskwie. 15 marca
1848 r. rozpoczęła się na Węgrzech Wiosna Ludów, która została w 1849 r. stłumiona przez wojska carskie. Z kolei 23 października 1956 r. wybuchło powstanie
Węgrów przeciwko zależności kraju od Sowietów. Mimo to, zarówno Fidesz, jak
i Jobbik nie przejawiają nastrojów antyrosyjskich. Co więcej, politycy obydwu
ugrupowań podkreślają, że w obecnym interesie narodowym Węgier leży współpraca
z Kremlem. W przypadku Jobbiku wynika to ze zdecydowanie antyzachodniej
koncepcji polityki zagranicznej i postulowania zwrotu na Wschód. Rząd Fideszu
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Tamże.
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stara się natomiast dążyć do równowagi w kontaktach z Unią Europejską i Rosją,
w której widzi szansę dla gospodarki kraju.
Wizje polityki międzynarodowej liderów obydwu ugrupowań różnią się znacząco co do formy, choć treść wydaje się w kilku aspektach zbieżna. Punktami
wspólnymi są: postulat rozwoju stosunków z Rosją, intensyfikacja współpracy
środkowoeuropejskiej (w tym podkreślanie znaczenia Polski), opieranie się poszczególnym żądaniom Unii Europejskiej, zahamowanie nielegalnej imigracji, mniejsze
zaangażowanie na arenie międzynarodowej po stronie Stanów Zjednoczonych.
Zasadnicza różnica polega na tym, że politycy Jobbiku są zwolennikami tworzenia
stosunków międzynarodowych z wykorzystaniem przesłanek ideologicznych (np.
niechęć do Stanów Zjednoczonych jest również poparta negatywną oceną lobby
żydowskich oraz roli Izraela), podczas gdy Fidesz skupia się raczej na doraźnych
korzyściach z konkretnych posunięć i daleki jest od ulegania jakimkolwiek przesłankom ideologicznym. Sam zaś Viktor Orbán potrafi składać sprzeczne deklaracje,
czego dowodem są wypowiedzi o Stanach Zjednoczonych, w których raz krytykuje
ingerencję Waszyngtonu w Europie Środkowej, innym razem uznaje Amerykanów
za sojuszników. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że polityka zagraniczna
prowadzona rządu Fidesz–KDNP jest znacznie złagodzoną wersją wizji Jobbiku. Na
przykład, Fidesz nie postuluje pogłębienia tzw. integracji europejskiej i politycy tego
ugrupowania dalecy są od euroentuzjazmu, natomiast Jobbik otwarcie proponuje
wyjście z UE. Politycy Fideszu gotowi są na rozwój stosunków z Rosją, jednak nie
otaczają tego wizją o zakończeniu współpracy euroatlantyckiej i budowie bloku
euroazjatyckiego, tak jak Jobbik. Postawiona zatem teza o podobieństwie postaw
obydwu ugrupowań wobec polityki zagranicznej została częściowo potwierdzona.
*

Hungarian Political Parties and Foreign Policy:
Fidesz vs. Jobbik
The article addresses the foreign policy stances of Fidesz and Jobbik, the two
main parties on the Hungarian political scene. It presents the post-2010 political
situation in Hungary, a short description of both parties, and especially their attitudes towards particular actors on the international arena: the European Union,
the United States, Russia, and Poland. The author also discusses the views of Fidesz
and Jobbik on the Middle Eastern refugee crisis. In terms of foreign policy, the
visions of the leaders of both parties appear to dovetail on such issues as: improving relations with Russia, increasing Central European cooperation, stopping
illegal immigration into Hungary, and opposing particular EU demands (which
is especially pronounced in the case of Jobbik).

STANISŁAW BUŁAK-BAŁACHOWICZ
I JEGO OSTATNIA KAMPANIA
BIAŁORUSKA 1920 R.
Wprowadzenie
Stanisławowi Bułak-Bałachowiczowi przydarzyła się kariera napoleońska –
w normalnych warunkach niemożliwa do zrealizowania. Dotychczasowy świat
musiał runąć, aby ochotnik z 1914 r. pięć lat później miał stopień generała majora
i dowodził grupą operacyjną. O ile u „czerwonych” radykalne awanse stanowiły
normę, to w wojskach „białych”, będących kontynuacją armii carskiej, niekoniecznie. Choć zdarzało się, że w tych czasach ekstraordynaryjnych, w okresie
rewolucji i kontrrewolucji, w burzliwej epoce równie burzliwe robiono kariery.
W Armii Północno-Zachodniej gen. Nikołaja Judenicza, w której szarżę generalską dostał Bałachowicz, podobną drogę przebył ochotnik z 1914 r. – Boris
Permikin. W 1919 r. otrzymał stopień generała majora, a w 1920 r. – w wieku
trzydziestu lat – jako generał lejtnat dowodził 3 Armią Rosyjską w Polsce.
O karierze nie zawsze decydowały umiejętności w zakresie strategii wojskowej. Duże znaczenie miały charyzma, silna osobowość i cechy przywódcze.
Stanisław Bałachowicz potrafił skupić wokół siebie znaczne grono osób, które
towarzyszyły mu w latach 1918–1920. Nie brakowało mu także szczęścia, co
na wojnie nie jest sprawą bez znaczenia.
Stanisław Bułak-Bałachowicz (1883–1940) doświadczenie wojskowe
zdobywał podczas I wojny światowej na froncie północnym w oddziale
Leonida Punina. Służył tam m.in. razem z Jerzym Dąmbrowskim „Łupaszką”,
współtwórcą jazdy Samoobrony Wileńskiej (późniejszy 13 Pułk Ułanów
WP), Romanem Ungernem von Sternbergiem, słynnym z działań na Syberii
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i w Mongolii w latach 1920–1921, czy Nikołajem Zujewem, asem wywiadu
„białych”, który w latach 20. i 30. wielokrotnie działał na terenie Rosji Sowieckiej. Oddział Punina przyciągał ludzi niezwykłych. Został wszak stworzony
jako formacja do zadań specjalnych, której celem były głębokie wypady na
tyły armii niemieckiej i działalność wywiadowcza. Działania na zapleczu
wroga nie należały do łatwych; front bowiem był tak nasycony wojskiem, że
przedostanie się na tyły graniczyło z niemożliwością, podejmowano zatem
działania wywiadowcze, nękając przeciwnika wojną partyzancką, podjazdową.
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Taki charakter wojaczki upodobał sobie Bałachowicz, wykazując w tej materii
spore zdolności.
W okresie tworzenia się bolszewizmu w Rosji, w czasie wojny domowej
Bułak-Bałachowicz szybko się zorientował, po której stronie należy stanąć
w walce. Rychło zyskał wśród bolszewików szacunek i sławę na tyle trwałą, że
nawet kilka lat po wojnie podejmowali próby zamordowania generała. Udało
im się pod Białowieżą w 1923 r. zabić Józefa Bałachowicza, brata i najbliższego
współpracownika Stanisława. Ten zaś zginął od kuli niemieckiej w niejasnych
okolicznościach w Warszawie w 1940 r.
W kampanii 1920 r. formacja Stanisława Bułak-Bałachowicza współdziałała
z wojskiem polskim, walcząc przede wszystkim na froncie północnym. Dzielnie
stawała pod Bazarem, Chobrzem, nad Ubrocią, pod Czarnobylem, zdobyła
zagonem Pińsk, walczyła w rejonie Olewska. Armia Bułak-Bałachowicza bardziej przypominała „kompanię Kmicica” niż regularne wojsko. Składała się
z najróżniejszego elementu, dezerterów z Armii Czerwonej, jeńców przetrzymywanych w polskich obozach, chłopów z terenów, na których walczyła, ale
i obieżyświatów, ludzi lubiących wojaczkę, niespokojnych dusz, charakterystycznych dla Legii Cudzoziemskiej. Nie brakło i dezerterów z Wojska Polskiego,
osób będących na bakier z kodeksem karnym. Całe to towarzystwo tworzyło
grupę barwną w opisie, której w rzeczywistości raczej należało unikać.
Formacja Stanisława Bułak-Bałachowicza składała się z wielu narodowości, w większości jednak byli to ludzie nieposiadający tożsamości narodowej.
Komenda i korpus oficerski były rosyjskie, choć Stanisław Bułak-Bałachowicz
w tym czasie nie podkreślał swojej przynależności etnicznej. Z pewnością
niewiele miał wspólnego z bardzo wątłym białoruskim ruchem niepodległościowym i robienie z niego wskrzesiciela idei suwerenności Białorusi to tylko
prezentyzm, poszukiwanie za wszelką cenę bohaterów narodowej sprawy przez
naszych sąsiadów Białorusinów. Z rzeczywistością nie ma to wiele wspólnego.
Po 1920 r., mieszkając w Polsce, uważał się za Polaka i tak wychował swoje
dzieci. Jego dwaj synowie: Medard i Henryk byli oficerami kawalerii Wojska
Polskiego. Sam Stanisław Bułak-Bałachowicz wiernie służył Rzeczypospolitej
nie tylko w czasie pokoju, kiedy współpracował z Oddziałem II Sztabu Generalnego przy operacjach o charakterze wywiadowczym czy dywersyjnym, lecz
także podczas wojny. Wszak nikt nie kazał gen. Bałachowiczowi, który nota
bene nigdy nie był oficerem Wojska Polskiego, tworzyć formacji walczącej
w obronie Warszawy w 1939 r. Uczynił to sam, ochotniczo, włączając do
działań część swych dawnych podkomendnych, będąc w wieku, w którym
już przysługiwał mu stan spoczynku. Po zakończeniu kampanii wrześniowej
stworzył organizację konspiracyjną, która po jego śmierci została zlikwidowana.
Po podpisaniu przez Polskę preliminariów pokojowych z Rosją Sowiecką
działania militarne na froncie wojny polsko-bolszewickiej ustały. W tej sytuacji doszło do porozumienia między Borysem Sawinkowem, reprezentującym Rosyjski Komitet Polityczny, a gen. Stanisławem Bułak-Bałachowiczem,
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czego skutkiem była wyprawa listopadowa. Jej
założenia i cele analizuje poniżej w swym artykule Simanski. Warto podkreślić, że
uczestniczył w niej także Borys Sawinkow, który pozostawił bardzo ciekawe
literackie świadectwo tych wydarzeń,
książkę Koń wrony. Podczas wyprawy
listopadowej doszło do konfliktu
między Bałachowiczem a Sawinkowem. Poszło o kwestie kompetencyjne,
Sawinkow uważał bowiem, że pod względem politycznym, zgodnie z umową, decydujący głos należy
do niego. Bułak-Bałachowicz nie był jednak człowiekiem kompromisu, szczególnie wówczas, gdy miał
realną władzę. Na marginesie warto wspomnieć, że w wyprawie tej uczestniczyli
również oficerowie polskiego wywiadu, wypełniający powierzone im zadania.
Uderzenie Rosyjskiej Armii Ludowo-Ochotniczej na bolszewików w listopadzie 1920 r. nie miało żadnych szans powodzenia, podobnie jak – przedsięwzięta przez 3 Armię Rosyjską i siły zbrojne Ukraińskiej Republiki Ludowej
atamana Petlury – ofensywa na południu z terenów Polski. Nierealna była
również koncepcja „trzeciej Rosji”, czyli ani z „czerwonymi”, ani z „białymi”,
reprezentowana przez Borysa Sawinkowa.
Autor poniższego artykułu, opublikowanego w Bellonie (tom XXXVII,
z. 2 z marca–kwietnia 1931), Pantelejmon Simanski (1866–1938) był rzetelnym i interesującym historykiem wojskowości. W wojsku rosyjskim doszedł
do stopnia generała lejtnanta i dowódcy 47 Korpusu na froncie rumuńskim
w 1917 r. Rok później dowodził 1 Dywizją Strzelecką Pskowskiego Korpusu
Ochotniczego, walczącego na północy z bolszewikami. W 1919 r. przyjechał
do Warszawy, gdzie mieszkał do śmierci. Był prezesem Rosyjskiego Komitetu
Społecznego w Polsce, ale przede wszystkim autorem licznych i ciekawych
publikacji z zakresu historii wojskowości, publikowanych między innymi na
łamach Bellony. Zmarł w Warszawie, został pochowany na cmentarzu prawosławnym na Woli.
W zamieszczonym tekście zostały uwspółcześnione interpunkcja i ortografia.
Paweł Juzwa

Pantelejmon Simanski

KAMPANIA BIAŁORUSKA

Rosyjskiej Armii Ludowo-Ochotniczej
gen. Bułak-Bałachowicza w 1920 r. *
1

Wstęp
Niniejszy artykuł jest wyciągiem z większej pracy poświęconej dziejom walk
stoczonych w listopadzie 1920 r. między armiami gen. Permikina i Bułak-Bałachowicza a wojskami Rosji Sowieckiej. Skrót ten zajmuje się wyłącznie
działaniami armii gen. Bułak-Bałachowicza jako bliżej nas interesującymi.

I. Przed kampanią
Armia Ludowo-Narodowa gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza składała
się z dywizji piechoty nr 1, 2 i 3, z samodzielnej, tzw. włościańskiej, brygady
pieszej, z dywizji kawalerii, z samodzielnego pułku kawalerii, zwanego tubylczym, z pułku kozaków dońskich płk. Duchopielnikowa, z osobistej sotni
dowódcy armii i z pułku kolejowego (patrz dodatek). Cyfrowo, z ogólnego
stanu około 20 000 ludzi, przypadało na jednostki bojowe 14 750 żołnierzy,

*

Artykuł niniejszy z rękopisu rosyjskiego do druku opracował i szkicami zaopatrzył
mjr Adam W. Englert.
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w czym walczący stanowili około 75%, tj. 11 050 bagnetów i szabel1. Poszczególne większe jednostki armii, różniąc się bardzo od siebie składem, zaopatrzeniem, wyszkoleniem bojowym itp., w konsekwencji różniły się znacznie także
wartością bojową. Bezsprzecznie najlepszą była dywizja 1., tzw. śmierci, której
kadrę stanowił oddział przyprowadzony przez gen. Bałachowicza z Estonii.
Składała się ona z partyzantów zupełnie pewnych, wodzowi swemu całkowicie oddanych, dobrze już ostrzelanych w bojach Armii Północno-Zachodniej
i w letnich walkach wojska polskiego z Rosją Sowiecką. Dywizja 2. organizowała się w końcu sierpnia w Lublinie. Podstawę jej kadry stanowili nieliczni
stosunkowo oficerowie Armii Północno-Zachodniej, którzy przybyli do Polski
z Estonii, gros jednak dywizji tworzyli, zarówno w stanie oficerów, jak i szeregowych, jeńcy sowieccy, dobierani z polskich obozów koncentracyjnych całymi
nieraz oddziałami. Wobec pośpiechu, a częściowo i niedbalstwa, z jakimi element ten zbierano z obozów, przeniknęło do dywizji nie tylko wielu uczniów
i wychowanków sowieckich szkół oficerskich, ale nawet i komisarzy, tak że
w dominującej masie tego elementu pierwotne kadry roztopiły się zupełnie, co
odbiło się na postawie dywizji zaraz w pierwszych jej walkach2. Samodzielna
brygada włościańska miała zupełnie identyczne oblicze. Dywizja 3., do której
formowania przystąpiono w Janowie pod Kobryniem dnia 18 sierpnia, składała
się wyłącznie z jeńców sowieckich z obozu w Strzałkowie, toteż wysłana na
front już z końcem tego miesiąca – miała bardzo niewysoką wartość bojową.
Z oddziałów kawaleryjskich doskonała była osobista sotnia dowódcy armii,
zaś w dywizji kawalerii najlepszym był pułk konny, utworzony jednocześnie
z 1. dywizją piechoty z b[yłych] żołnierzy Armii Północno-Zachodniej, do
których wszelaka zbieranina zaczęła dołączać dopiero w okresie walk. Pozostałe
pułki dywizji, tworzone w ostatniej chwili w Słucku, były zupełnie podobne
do oddziałów dywizji 2., tak samo jak bodaj i pułk tubylczy kawalerii. Pułk
doński płk. Duchopielnikowa, chociaż rozpoczął swe formowanie w Lublinie
jeszcze w połowie sierpnia, jednak udziału w walkach nie wziął, podobnie
jak i pułk kolejowy, który ostatecznie obsługiwał 20–25 kilometrów toru.
Armia składała się głównie z żołnierzy pochodzących z Polesia i Pińszczyzny
– elementu umysłowo i fizycznie słabo rozwiniętego, z którego trudno było
wydobyć większy wysiłek; wartość tych ludzi polegała przede wszystkim na
znajomości warunków przyszłego terenu walk.
Na czele armii stał gen. Stanisław Bułak-Bałachowicz. Oceniając go jako
dowódcę, ograniczymy się na razie do stwierdzenia, że o ile dowodzenie niewielkim, dobrze zgranym i zaopatrzonym oddziałem partyzanckim niewątpliwie
sprawował znakomicie, o tyle prowadzenie oddziałów większych w operacji
1

Pisarze sowieccy obliczają stany zupełnie podobnie, przeceniając tylko liczbę karabinów
maszynowych i dział (N.E. Kakurin i W.A. Mielikow, Wojna s biełopolakami (Moskwa 1925):
s. 403).
2
„Narodno-Dobrowolczeskaja Armja w 1920 g.”, rkps.
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stosunkowo poważniejszej i trudniejszej, o której będzie mowa dalej, przekraczało, zdaniem naszym, granice posiadanej przez niego wiedzy wojskowej3. Brakowało do tego gen. Bałachowiczowi odpowiedniego, dłuższego doświadczenia
i wymagało to wyrzeczenia się metod walki właściwych tylko partyzantce. Na
usprawiedliwienie jednak gen. Bałachowicza należy zaznaczyć, że warunki,
w jakich odbywała się jego akcja na Homel, były trudne i skomplikowane, zaś
siły sowieckie, wolne już w danej chwili od walk z wojskiem polskim, znacznie
przekraczały jego własne.
Najbliższym pomocnikiem gen. Bałachowicza był brat jego, płk Józef Bałachowicz, człowiek dość skromny, z dala stojący od wszelkiej polityki, ogólnie
ceniony i lubiany, jako żołnierz – typ śmiałego i odważnego wykonawcy, bez wątpienia przydatnego na dowódcę małych oddziałów partyzanckich, niezdolnego
jednak do dowodzenia większą jednostką. Również pozostali dowódcy wielkich
jednostek Armii Ochotniczej nie odpowiadali zajmowanym stanowiskom, nie
wykluczając płk. Matwiejewa, dowódcy 1. dywizji. Doskonałym oficerem liniowym i dobrym organizatorem był dowódca dywizji 2., płk Mikosza, jak się zdaje
– oficer zawodowy; nie potrafił on jednak, pomimo posiadanego doświadczenia,
dostrzec w swej dywizji przewagi destrukcyjnego elementu bolszewickiego, za co
zresztą omal nie zapłacił życiem. Dowódca 3. dywizji, gen. Jarosławcew, zawodowy oficer z czasów przedwojennych, był typem dowódcy dość wygodnego
i myślącego przede wszystkim o sobie. Dowódca brygady włościańskiej, ataman
Iskra-Łochwicki, był pospolitym awanturnikiem, starannie kryjącym się ze swą
poprzednią karierą prowincjonalnego komisarza policji, a niemającym po prostu
pojęcia o dowodzeniu nawet małymi oddziałami; opuścił on swą brygadę, gdy
tylko zaczęło jej grozić spotkanie z nieprzyjacielem. Dowódca dywizji kawalerii,
płk Pawłowski, nie umiał utrzymać w karbach karności swych oddziałów, które
nieraz dopuszczały się wykroczeń przeciwko ludności cywilnej4. Sława jego jako
partyzanta gruntowała się przede wszystkim na autoreklamie czynów, przez
nikogo nieskontrolowanych. Płk Madatjan, dowódca pułku tubylczego, był
człowiekiem bez żadnej wartości moralnej, zaś płk Duchopielnikow, dowódca
pułku kozaków dońskich – tylko młodym, okazałym kozakiem, zarówno lekkomyślnym, jak i niedoświadczonym bojowo i wykazującym brak zamiłowania
do służby w polu. Intendent armii, niejaki Jelin, oraz szef sanitarny, tytułujący
się doktorem Sasson, zupełnie nie odpowiadali zajmowanym stanowiskom.
Armia nie posiadała właściwie sztabu, chociaż istniało stanowisko szefa
sztabu i nawet było zajmowane przez przybyłego z Estonii płk. Wasiljewa;
jednak przydzieleni oficerowie służby w sztabie zorganizować nie zdołali, gdyż
nie posiadali odpowiedniej wiedzy5 ani najmniejszego doświadczenia. Zresztą,
dowódca armii uniemożliwiał im regularną pracę ustawicznym przenoszeniem
3
4
5

Porównaj P.S. Machrow, Wojennyj obzor za nojabr 1920 g., s. 24.
„Pismo ppłk. Miedzińskiego do B.W. Sawinkowa z dnia 28 I i 12 II 1921 r.”, Akta, nr 10, t. 1.
„Ocena gen. Bałachowicza”, Swoboda, nr 120 (5 XII 1920).
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sztabu oraz brakiem przyzwyczajenia do planowych działań. Gen. Bałachowicz zamierzeń swych nikomu nie ujawniał, jak się zdaje, nie odczuwał wcale
potrzeby współpracy sztabu z sobą, zaś armią, złożoną z czterech dywizji,
dowodził jakby małym oddziałem partyzanckim. Zaopatrzenie armii przed
kampanią charakteryzuje meldunek płk. Wasiljewa6.
Według niego, oddziałom brakło wszystkiego, poczynając od umundurowania, które w żadnym pułku nie było kompletne, a skończywszy na zaopatrzeniu
sanitarnym, środkach transportowych itp. Poza tym armia była zaprowiantowana zaledwie na 7–8 dni; zaopatrzenie jej w amunicję przedstawiało się
bardziej niż niedostatecznie, brakło także sprzętu łączności oraz sprzętu technicznego. Braki te kazały płk. Wasiljewowi oceniać położenie armii jako bardzo
ciężkie i nie spodziewać się pomyślnego wyniku zamierzonych działań.
Plan działań
Przed zawarciem rozejmu z Sowietami polskie Naczelne Dowództwo zaproponowało generałom Bałachowiczowi i Permikinowi dwie ewentualności: dalsze
samodzielne prowadzenie walki z Rosją Sowiecką na własną odpowiedzialność
obu generałów albo opuszczenie terytorium Polski z bronią w ręku. Obaj
dowódcy armii na zebraniu Rosyjskiego Komitetu Politycznego, które miało
miejsce w dniu 10 października 1920 u prezesa komitetu B.W. Sawinkowa,
wybrali pierwszą ewentualność; z niej wynikł plan operacyjny gen. Bałachowicza, przyjęty w ostatniej chwili, przy czym na wspomnianym powyżej zebraniu
wskazano dowódcy armii na niewystarczalność jego sił. W ostatecznej formie
plan ten przewidywał zajęcie linii Owrócz – Mozyrz – Żłobin, jako podstawy
do dalszego działania na północ – na Bobrujsk i Borysów, która to akcja
miała rozpocząć oswobodzenie Białorusi. Plan ten opierał się na zawodnych
rachubach powstania miejscowego włościaństwa i wymagał porozumienia
z przedstawicielami Białorusi.
Teren
Lesisty i błotnisty teatr przyszłych działań wojennych gdzieniegdzie całkowicie pokryty lasami i błotami, poprzecinany jest nielicznymi tylko drogami, które
szczególniej w tej porze roku, nie mogły być z mapy oceniane pod wzglądem
swej wartości komunikacyjnej, lecz wymagały wywiadu u miejscowej ludności.
Dwie linie kolejowe: Homel – Łuniniec i Żłobin – Mozyrz, biegnące przez teren
przyszłej akcji, nie mogły być użyte z powodu uszkodzenia ich na wielu odcinkach7, braku taboru i wyszkolonego personelu – tak, iż sama tylko konieczność prowadzenia wszelkiego transportu wyłącznie drogami polnymi mogła
doprowadzić armię gen. Bałachowicza do katastrofy. Kraj zaludniony jest słabo,
osiedla rzadkie, ludność uboga – i w żywność, i w sprzężaj. Najgłówniejszymi
6
7

Z dnia 27 X 1920 [r.]; akt otd. Wojen. Adm. Choz. i Snabżenij, nr 1.1.108.
Tor kolejowy był naprawiony zaledwie do Mikaszewicz.
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osiedlami są Turów, Mozyrz i Rzeczyca, stanowiąca wrota do homelskiego węzła
kolejowego, najważniejszego dla gen. Bałachowicza obiektu przy wtargnięciu
wojsk jego do tego kraju. Stwierdzenie sympatii ludności było trudne: bała
się ona i jednej, i drugiej strony. Osiągnięcie przez Armię Ochotniczą Homla
wyprowadziłoby ją ze strefy błot i lasów na szerszą przestrzeń, lecz nie zmieniłoby zbytnio na lepsze jej warunków transportowych: dowóz musiałby nadal
opierać się o polską część Polesia; natomiast można by liczyć wtedy na pomyślną
zmianę nastroju ludności, która do zwycięzcy, pod warunkiem, że oddziały jego
nie krzywdziłyby jej materialnie, zaczęłaby odnosić się przychylnie. W ogóle
obrany przez gen. Bałachowicza teren natarcia miał tę jedną tylko dobrą dla
niego stronę, że ukrywał przed nieprzyjacielem jego rzeczywiste siły; poza tym
posiadał on tyle cech dla tak stosunkowo znacznego oddziału niedogodnych,
że same one mogły przesądzić o niepomyślnym wyniku operacji. Wobec tego,
że gen. Bałachowicz ostatecznie odrzucił koncepcję wspólnego marszu na południe razem z 3. Armią Rosyjską dla połączenia się z ukraińską armią atamana
Petlury, skoncentrował więc swe oddziały w rejonie Pińska8 i ogłosił tam dnia
17 października polityczny program armii z podpisem własnym i Sawinkowa9.
Położenie wyjściowe
W pierwszych dniach listopada armia gen. Bałachowicza zgromadziła się pod
Turowem, już poza granicami Polski. Sawinkow towarzyszył jej jako ochotnik
pułku konnego. Dnia 5 listopada został wydany rozkaz natarcia celem rozbicia
nieprzyjaciela w rejonie Mozyrza, Owrócza i Żłobina oraz zawładnięcia tymi
miejscowościami. Na Owrócz została skierowana grupa prawa – atamana Iskry;
na 10. dywizję piechoty sowieckiej, skoncentrowaną pod Mozyrzem, miała
uderzyć grupa środkowa – płk. Bałachowicza, złożona z dywizji 1., pułku
witebskiego z dywizji 2. i z dywizji kawalerii bez pułku ułańskiego, z zamiarem
opanowania Mozyrza i Kalenkowicz; wreszcie Żłobin miała zdobyć grupa lewa,
pod dowództwem płk. Mikoszy, złożona z dywizji 2. (bez pułku witebskiego)
i z pułku ułańskiego. 3. dywizja, wołoska, gen. Jarosławcewa, miała, jako
odwód armii, posuwać się za środkiem, który wraz z grupą prawą powinien był
wyruszyć dnia 6 listopada, podczas gdy grupa lewa miała rozpocząć akcję dnia
7. Główne działanie przeprowadzała zatem grupa środkowa, zaś obie boczne
stanowiły raczej osłony flank. Rozbicie jednej z nich przez nieprzyjaciela od
razu wprowadziło grupę środkową w bardzo trudne położenie, potęgujące
się jeszcze rosnącem wydłużeniem komunikacji, szczególnie wrażliwych na
najmniejszy nacisk z flanki.
Naprzeciw armii gen. Bałachowicza stała silnie rozrzucona 16. armia
sowiecka, dowodzona przez Sołłohuba. W dniu 8 listopada wojska sowieckie
miały w pierwszej linii 22. brygadę piechoty z 8. dywizji oraz 29. brygadę
8
9

Rewolucja i Wojna, z. 3 (1920): s. 117.
Swoboda, nr 79 (17 X 1920).
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piechoty i 10. pułk kawalerii z 10. dywizji, zaś pozostałe 4 brygady tych
dywizji, stanowiąc odwód armii, były rozmieszczone następująco: brygady 23.
i 24. – w rejonie Osipowicz, zaś 28. i 30. – w okolicy Mozyrza i Kalenkowicz.
Z pozostałych jednostek 16. armii sowieckiej, odwód dowództwa frontu
stanowiły dywizje: 57. i 48. w rejonie Bobrujska, oraz 4. w obszarze Homla;
w rękach zaś naczelnego wodza była dywizja 17. pod Homlem10. W ostatecznej
konsekwencji dowódca 16. armii sowieckiej rozporządzał początkowo tylko
dwiema dywizjami, tj. 8. i 10., zaś reszta pozostawała w odwodzie w odległych
miejscach postoju. Toteż przy rozpatrywaniu zasadniczej przewagi sił sowieckich w piechocie i artylerii należy uwzględnić niedogodne rozmieszczenie
odwodów oraz zbytnie rozciągnięcie pozostałych dwóch dywizji w 25-kilometrowy kordon. Te przyczyny tłumaczą początkowe powodzenie armii
gen. Bałachowicza, które skończyło się z chwilą wprowadzenia przez dowództwo sowieckie większych sił do walki.

II. Od początku kampanii
do wzięcia Mozyrza włącznie
Pierwsze zarządzenia sowieckie
Dowództwo wojsk sowieckich żadnych bliższych wiadomości o planach
gen. Bałachowicza nie miało i opierało się, jak to stwierdzają sami pisarze
sowieccy, wyłącznie na przypuszczeniach. Tuchaczewski, dowódca frontu
zachodniego, już 27 października uprzedzał sztaby swych armii, że zawarcie
rozejmu z Polakami nie wyklucza pojawienia się na terytoriach Polski i Litwy
wrogich „organizacji wojskowych i samodzielnych oddziałów lotnych”11. Dnia
30 października ułan dezerter, b[yły] żołnierz sowiecki, doniósł, że celem
armii gen. Bałachowicza jest zajęcie Mohylewa i Smoleńska, zaś dnia 1 listopada wywiad donosił o celach znacznie skromniejszych i bliższych prawdy, tj.
o zamiarze zdobycia węzłów kolejowych: Żłobina i Homla. Przejęto wreszcie
radio gen. Bałachowicza głoszące, że przekroczył on granicę, ustanowioną
w Rydze, dla oswobodzenia Białorusi i zgniecenia władzy sowieckiej, tak że 3
XI Tuchaczewski mógł z całą pewnością powiadomić swój front, że na terenach
ewakuowanych przez Polaków pozostał tylko gen. Bałachowicz i inne „białogwardyjskie” oddziały. Jednocześnie polecał on dowódcy 16. armii przygotować
się do rozbicia wojsk Bałachowicza, zarządzając czasowo pozostawienie dywizji
10

Pod koniec operacji dowódca 16. Armii miał oddane do dyspozycji 16. dyw[izję] strzelców
oraz 10. i 33. dyw[izję] kubańską.
11
Depesza z dnia 27 X 1920 [r.], l. 10/ow (teka nr 1573 Archiwum Wojennego, Kakurin
i Mielikow, s. 403).
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48. i 57. w jego rozporządzeniu12. Sołłohub ze swej strony wysunął naprzód
28. brygadę do rejonu Kazimierówki – Machnowicz.
Zdobycie Mozyrza
Tymczasem gen. Bałachowicz posuwał się naprzód. 5 listopada jego patrole
po raz pierwszy starły się z wojskiem sowieckiem13. Wymaszerowawszy z Turowa
dnia 6 listopada, 8 [listopada] w południe dotarł od do rejonu Mosiejewicz
– Petrykowa. Wysłane naprzód patrole meldowały o zajmowaniu całego szeregu miejscowości przez tak niewielkie oddziały sowieckie, iż nie mogły one
stawić zorganizowanego oporu. Rozkaz grupy na dzień 9 [listopada] ogólnie zarządził: płk Pawłowski, dowodząc pułkami: konnym i huzarskim, oraz
partyzanckim piechoty z 2 działami, wymaszeruje o godz. 6 z Petrykowa
przez Glinnicę, Osowiec i Lesznię do Romanówki, gdzie zatrzyma się na noc;
płk Matwiejew na czele pułków: pskowskiego, wozniesieńskiego i witebskiego,
z 3 działami, wyjdzie z Petrykowa o godz. 7 na Welawsk, Bałażewicze, Skryhałów,
Biełą i zanocuje w Mojsiejówce, wysyłając patrole na maj[ątek] Zimowiszcze;
płk Żgun z pułkami: ostrowskim piechoty i tubylczym kawalerii, pójdzie za
płk. Matwiejewem do Skryhałowa, skąd skręci przez Żechowicze do Kostiukowicz i tam zarządzi nocleg, prowadząc zwiady na Michnowicze; pułk ułański,
osłaniający lewe skrzydło grupy, powinien o godz. 7 wymaszerować na Kopatkowicze – Domanowicze.
Płk Pawłowski dopędził pod Romanówką cofający się 84. sowiecki pp, rozbił
go i zajął wieś, po czym od godz. 22 walczył tam z pułkiem 83., który, nic nie
wiedząc o rozbiciu pułku 84., nadciągnął z Mozyrza; ostatecznie, po całonocnej walce, rankiem dnia następnego pułk 83. cofnął się, zaś płk Pawłowski
utrzymał się w Romanówce. Płk. Matwiejew, wyparłszy oddziały sowieckie
z całego szeregu miejscowości leżących na linii jego posuwania się, zajął wreszcie
Skryhałów, gdzie podczas dwugodzinnego postoju nie obyło się bez pożałowania godnych wykroczeń przeciw ludności. Około godz. 17 wymaszerował
na Biełą, którą zdobył nagłym natarciem, po czym o godz. 23 wyruszył dalej
dwiema kolumnami: jedną (pułk pskowski) na Mojsiejówkę, drugą (pułki:
wozniesieński i witebski) – na Skryhałowską Słobodę, i zajął je po niewielkich
walkach, zdobywając w Mojsiejówce sztandar 10. pułku kawalerii. Oddział
płk. Żguna, po walkach w Żechowiczach i Kostiukowiczach, stanął tam na
nocleg. Tak więc dzień 9 listopada, dzięki zupełnemu zaskoczeniu wojsk sowieckich, został uwieńczony całkowitym powodzeniem grupy płk. Bałachowicza. Front armii rankiem dnia 10 listopada przebiegał przez: Kopatkowicze,
rz. Ptycz, Mojsiejówkę, Skryhałowską Słobodę, Romanówkę. Rozkaz grupy na
dzień 10 listopada przewidywał wymarsz o godz. 7 i żądał od płk. Pawłowskiego
i płk. Matwiejewa zajęcia Mozyrza, zaś od płk. Żguna – Kalenkowicz. Opór
12
13

Teka Archiwum Wojennego nr 1573, Depesza l. 2010 z 3 XI i bez liczby z 6 XI.
Rewolucja i Wojna, z. 3 (1920): s. 119–121.
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oddziałów sowieckich wzrastał jednak w miarę posuwania się wojsk ochotniczych; płk Matwiejew zajął Chomiczki bez boju, z pewnym oporem placówek
spotkał się o pół km na wschód od tej wsi, główne zaś stanowiska sowieckie,
na półtora km przed wsią Prudok, musiał już zdobywać, przy czym pół km za
wsią oddziały sowieckie miały swą drugą linię. Dzielnie biły się tu pułki 86.
i 87. piechoty sowieckiej, rozumiejąc, iż stanowiska ich są kluczem Mozyrza.
Jednak oddziały sowieckie, atakowane od czoła i oskrzydlone od północy
przez pułk pskowski, zaś od południa – przez pułk wozniesieński z 2 działami,
musiały się cofnąć do wsi, skąd zostały wypędzone aż poza swą drugą linię. Pułk
pskowski przy wyjściu z Prudka starł się – przez tragiczne nieporozumienie –
z własnym pułkiem partyzanckim, po czym, po złamaniu ostatniego oporu
nieprzyjaciela na wzgórzach pod Drozdami, o godz. 16 min. 40 zajął Mozyrz14.
Grupa płk. Pawłowskiego poszła z Romanówki o godz. 10 na obsadzone przez
oddziały sowieckie Wielkie Zimowiszcze i zdobyła je w szarży, biorąc 50 jeńców
i 2 karabiny maszynowe; pułk partyzancki, okrążywszy Wielkie Zimowiszcze
od południa, odciął oddziałom sowieckim drogę odwrotu spod Prudka i wziął
200 jeńców i 2 karabiny maszynowe, po czym przy natarciu na wieś Prudki
starł się, jak o tym była mowa poprzednio, z pułkiem pskowskim. Pułki:
konny i huzarski, z oddziału płk. Pawłowskiego, posuwały się przez Kamionkę,
Boków i Bobry, nie spotkawszy już więcej nieprzyjaciela, aż wreszcie o godz.
18 min[ut] 30 dotarły do Mozyrza, gdzie jednocześnie przybył i pułk partyzancki. Płk Pawłowski utworzył natychmiast z jeńców pułk mozyrski (przeszło
300 bagnetów), który jednak wykazał małą wartość moralną. B.W. Sawinkow
wysłał z Mozyrza do naczelnika państwa polskiego, marszałka Piłsudskiego,
obszerne pismo, w którym donosił o zajęciu miasta i o walkach poprzedzających, nieco przesadnie oceniając ilość rozbitych oddziałów sowieckich oraz
żołnierzy przechodzących do armii Bałachowicza15.
Walki pod Kalenkowiczami
Oddział płk. Żguna, przeszedłszy rankiem Prypeć pod Kostiukowiczami,
zagarnął przez okrążenie miasteczko Kalenkowicze i, pozostawiwszy w nim
pułk tubylczy i tabory, zajął pułkiem ostrowskim stację Kalenkowicze, po czym,
przez uszkodzenie toru, odciął pomiędzy Kalenkowiczami a Mozyrzem sowiecki
pociąg pancerny. Jednak brygada sowiecka, cofająca się spod Mozyrza, napotkawszy własne oddziały, wycofujące się spod Kalenkowicz, zawróciła i natarła
na to miasteczko; słaby pułk tubylczy, zaskoczony, odparł kilka ataków, po czym
zostawił swe tabory, 6 karabinów maszynowych i tracąc 100 jeńców oraz 150 de-
zerterów – cofnął się lasami na Mozyrz. Pułk ostrowski został jednocześnie
zaatakowany na st[acji] Kalenkowicze przez przybyły z Rzeczycy 10. batalion
zapasowy i przez pociąg pancerny, który, po naprawie nieznacznie zepsutego
14
15

Godzinę podano według litogr[afii] pracy „Narodno-Dobrowolczeskaja Armja w 1920 g.”.
Pismo B.W. Sawinkowa z dnia 15 XI z Mozyrza.
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toru, wziął również udział w akcji, po czym pułk, zewsząd otoczony, rozsypał
się na małe oddziałki i rozproszył się w kierunku zachodnim. Pod wieczór dnia
10 listopada linia gen. Bułak-Bałachowicza przebiegała przez Jakimowicze,
Kocury, rz. Prypeć i Matrenki.
Przebieg wydarzeń po stronie sowieckiej
Natarcie wojsk gen. Bałachowicza, uwieńczone zajęciem 9 listopada około
godz. 10 Szestowicz, Bałażewicz i Osowca, a około południa – Bielanowicz,
dostatecznie wyjaśniło dowództwu sowieckiemu sytuację i pierwszym jego
dążeniem było przywrócić stan pierwotny przez jak najprędsze powstrzymanie
oddziałów nieprzyjaciela, posuwających się na południe od Prypeci wprost na
Mozyrz. Dla osiągnięcia tego celu, 28. brygada, oddana na dzień 9 listopada
do rozporządzenia dowódcy 10. dywizji piechoty, powinna była wesprzeć
10. pułk kawalerii natarciem na linię Osowiec – Szestowicze, zaś do Skryhałowa
został wysunięty 89. pułk trzydziestej brygady. Dla zatrzymania zaś nieprzyjaciela na północnym brzegu rzeki dowódca 29. brygady miał podciągnąć pułk
87. do rejonu wsi Roh, aby uderzyć stamtąd na lewe skrzydło nieprzyjaciela,
przy czym pociąg pancerny nr 8 powinien był znaleźć się na st[acji] Ptycz.
Wykonanie tych wszystkich zarządzeń uległo początkowo pewnemu opóźnieniu. Jak widzieliśmy poprzednio, 10. pułk kawalerii dnia 9 XI, około godz. 15
min[ut] 30, został zepchnięty ze Skryhałowa na Biełą, 1. dywizja Bałachowicza
zajęła stopniowo Biełą, Lesznię, Kazimierówkę oraz Wlk. i Mł. Zimowiszcze,
a płk. Pawłowski – Romanówkę16. Ruch pułków 28. brygady wyprowadzał
je na prawe skrzydło gen. Bałachowicza. Pułk 82. miał przejść z Machnowicz
w rejon Mieleszkiewicz i zdobyć Romanówkę, pułk 84., skierowany na Osowiec, zdobył po zaciętej walce tę wieś około godz. 19 i nacierał dalej na Lesznię
i Budę Osowiecką. Pułk 89. jednocześnie podchodził do Skryhałowskiej Słobody, zaś 87. przeszedł ze wsi Roh do st[acji] Ptycz dla wsparcia 30. brygady,
z zaniedbaniem właściwego zadania, tj. wyjścia na północne skrzydło tych
wojsk Bałachowicza, które posuwały się od Bielanowicz. Dziesiąty listopada
przyniósł bolszewikom pewne sukcesy na skrzydłach i całkowite niepowodzenie w centrum. Na skrzydle północnym, o świcie tegoż dnia, poddał się
29. brygadzie pułk ułański, którego jeden szwadron dowódca brygady wysłał
natychmiast do Petrykowa celem wzięcia do niewoli sztabu gen. Bałachowicza wraz z dowódcą armii; na południowym skrzydle pułk 83. wyrzucił
oddział płk. Pawłowskiego z Romanówki. W centrum natomiast pułk 89. został
zepchnięty silnie przeważającymi siłami na linię kolejową Mozyrz – Korosteń,
gdzie przybyły potem takie pozostałe pułki 30. brygady, tj. 89. i 190.; również
brygada 28. cofnęła się pod przemożnym naciskiem nieprzyjaciela do rejonu
Mieleszkiewicz. Niebezpieczeństwo wyraźnie zagrażające Mozyrzowi skłoniło
w dniu 10 listopada sztab 16. armii do oddania 30. brygady do rozporządzenia
16

Według N. Kudriawcowa (Rewolucja i Wojna, z. 3 [1920]), zdobył on tam 3 działa.
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dowódcy 10. dywizji piechoty, zaś sztab frontu – do oddania dywizji 48.
i 4. dowództwu 16. armii; zarządzenia te jednak były już bardzo spóźnione
i 10 listopada, o g[odz]. 16, po wysadzeniu mostu na Prypeci, 30. brygada
opuściła Mozyrz, zajmując za rzeką linię: Jakimowicze – mijanka Julińsk – Hulewicze. Dnia 11[listopada] płk Żgun, po koncentracji w Mozyrzu, ponownie
zdobył Kalenkowicze, skąd wyparty, wzmocniony pułkiem wozniesieńskim,
zajął je raz jeszcze tegoż dnia wieczorem; lecz już dnia 12 [listopada] wieczorem, po uporczywej i gorącej walce ulicznej, uległ przeważającym siłom
29. brygady, wspartej dwoma pociągami pancernymi – i o godz. 22 pozostawił
ostatecznie Kalenkowicze w ręku przeciwnika17.
Dowództwo sowieckie dowiedziało się o zdobyciu Kalenkowicz dopiero
około godz. 13 dnia 13 listopada18, a po wydaniu odpowiednich zarządzeń
musiało je natychmiast odwołać, gdyż wyjaśniło się, że akcja gen. Bałachowicza
na Mozyrz i Kalenkowicze jest tylko demonstracją, zaś głównym jego celem
jest Rzeczyca. Celem osłonięcia tego ważnego punktu nakazano dowództwu
10. dywizji piechoty następujące przegrupowanie: 29. brygada miała zająć
rejon: Rudnia – Holewice – Wlk. Awtiucewicze, brygada 30. – rejon: Chabno
– Zdarczyce – Wielikij Bor, zaś 28. – rejon: st[acja] Awramowska – Wielikij
Bor – Dąbrowica.
Działania gen. Bałachowicza od 11 do 15 listopada
W nocy z 11 na 12 listopada, tj. w noc walki pod Kalenkowiczami,
kpt. Wojciechowski na czele części pułku pskowskiego wykonał wypad na sztab
28. brygady i 83. pułk, stojące w Michałkach; manewr udał się całkowicie:
dowódca brygady i jej komisarz polegli, dowódca pułku i 300 ludzi dostało
się do niewoli, zdobyto tabor pułku i 8 karabinów maszynowych – po czym
kpt. Wojciechowski odszedł do wsi Bibiki. Wieczorem dnia 12 listopada pułk
pskowski przeszedł do Hulewicz, zaś płk. Pawłowski, z pułkami: partyzanckim,
konnym, huzarskim i mozyrskim – do Pienicy. Zdobycie wieczorem tego
dnia Kalenkowicz przez wojska sowieckie stwarzało pewne niebezpieczeństwo dla tyłowych komunikacji obu oddziałów, aby więc przeciwnik nie zajął
północnego przedmościa mozyrskiego – pułk pskowski wystawił na skrzyżowaniu dróg Hulewicze – Sitnia i Kalenkowicze – Mozyrz ubezpieczenie w sile
1 batalionu z 2 działami. Gdy jednak nieprzyjaciel nie dawał znaku życia, osłona
ta została zwinięta o godz. 4 dnia 14 listopada; o godz. 6 dnia 14 [listopada]
pułki: miński i ostrowski, miały odebrać Kalenkowicze, co się im udało jednak
dopiero wieczorem tego dnia; natomiast o godz. 6 natarł na Hulewicze oddział
17

Według N. Kudriawcowa (dz. cyt.), bolszewicy zdobyli tam sporo materiału i wzięli
160 jeńców.
18
Dzięki brakowi łączności pomiędzy sztabami brygad, dywizji i armii, dowództwo 16. armii
nie otrzymało żadnych meldunków w dniach 10, 11, 12 oraz 13 XI – do rana. Dlatego też
pisarze sowieccy nie znają wielu spomiędzy opisywanych tu epizodów.

420 | Kampania białoruska

sowiecki w sile około 30 ludzi, lecz został odparty. Na godz. 18 przybyły do
Hulewicz z Mozyrza pułki: wozniesieński i witebski, z jednym działem – przygotowywano bowiem natarcie na Rzeczycę. Zanim jednak opowiemy dalszy
bieg wypadków, przejrzyjmy działania grup skrzydłowych – płk. Mikoszy
i atamana Iskry, w czasie między 10 a 15 listopada.
10 listopada grupa płk. Mikoszy, przekroczywszy po cienkim lodzie Prypeć,
doszła do Petrykowa i dnia 11 [listopada], dwiema kolumnami, ruszyła na
Kalenkowicze. Płk Stryżewski, z pułkami: mińskim piechoty, ułańskim
i 4 działami, poszedł na Bielanowicze – Micury – Konkowicze – st. Ptycz –
Michnowicze i Kołbasicze, a płk Tałat-Kiełpsz, z pułkami: smoleńskim i św.
Jerzego oraz 4 działami – na Jakimowicze. Pułk ułański, wysłany dnia 9 listopada jako lewoskrzydłowe ubezpieczenie na Kopatkowicze – Domanowicze,
przy pierwszym, jak wspomniano poprzednio, spotkaniu z nieprzyjacielem,
przeszedł na jego stronę19. Główne siły płk Mikoszy doszły 14 listopada pod
Kalenkowicze i Jakimowicze, skąd wypędziły wroga, i już dnia 15 pociągnęły
dalej na Żłobin; zdaniem B.W. Sawinkowa wyrażonym w piśmie jego z dnia
15 XI do naczelnika państwa polskiego, zbytnia ostrożność w posuwaniu się
tej grupy uniemożliwiła Armii Ochotniczej zajęcie w tym dniu Rzeczycy.
Grupa południowa, tj. brygada włościańska atamana Iskry, posuwała się bez
ważniejszych wypadków; dnia 11 listopada dotarła do Lelczyc, skąd dopiero
14 [listopada] wyruszyła dalej na Owrócz. Oto jak charakteryzuje B.W. Sawinkow całość warunków, powstałych dla Armii Ochotniczej w dniu 15 XI, po
przebyciu przez nią, wśród niewielkich walk, pierwszego okresu operacji na
odcinku Turów – Mozyrz: „Ogólne wrażenie moje jest dobre; włościanie
są po naszej stronie, nieprzyjaciel bije się źle, chociaż wskutek naszej słabej
agitacji nie ma u niego masowego przechodzenia na naszą stronę. Tym niemniej położenie nasze uważam za uciążliwe. Od kolei dzieli nas 200 wiorst
błot i piasków, zaopatrzenie z tyłów staje się prawie niemożliwe, bo jeśli na
odcinku do Turowa jest jeszcze wykonalne, to za Turowem, a szczególnie od
Petrykowa, trudności są nie do przezwyciężenia, gdyż wojska sowieckie zarekwirowały chłopom wszystkie podwody. Pieniędzy także prawie nie mamy.
Utrzymanie armii kosztuje 2 do 3 milionów marek polskich dziennie, a ja
mam w kasie, razem z carską walutą, około 30 milionów, tj. nie więcej, niż na
15 dni. Żołnierz, umundurowany po letniemu, bielizny i rękawic nie ma, nie
ma pieniędzy, racji swej nie dostaje – w takich warunkach nie może on nie
rabować. A grabieże te mogą nas zgubić. Walczymy z nimi ostro i doprowadziliśmy do tego, że chłopów żołnierze nie ruszają, ale Żydów rabują… Telegrafu
nie mamy… żyjemy jak w dzikim kraju…”.
19

Według Sawinkowa, namówili pułk do przejścia na stronę sowiecką dowódcy szwadronów.
Większość oficerów byli to komuniści, którzy wstąpili do Armii Ochotniczej ze świadomym
celem jej rozbicia.
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III. Marsz na Rzeczycę i utrata Mozyrza
Zarządzenia ogólne
Dowódca Armii Ochotniczej, gen. Bułak-Bałachowicz, przybył do Mozyrza
dnia 12 listopada w południe. Wydał on wtedy cały szereg aktów i rozkazów.
Przede wszystkim ogłosił niepodległość Białorusi i zapoczątkował tworzenie
Białoruskiej Armii Narodowej rozkazem wydzielenia z armii ochotniczej żołnierzy urodzonych na Białorusi. W związku z tym, przybrał on nowy tytuł
– głównodowodzącego wszystkich sił zbrojnych na terytorium białoruskim,
oddając dowództwo armii ochotniczej swemu bratu, przy czym nadał mu stopień generała. Poza tym ogłosił rozkazy o zapobieganiu grabieżom i mordom
oraz zarządzenia przeciwko dywersjom komunistycznym na tyłach i szerzeniu
propagandy w pułkach20.
Próby zajęcia Rzeczycy przez grupę płk. Matwiejewa
W dniu 15 listopada gen. Stanisław Bałachowicz nakazał wznowić działania
wojenne z zadaniem zdobycia Rzeczycy, na którą skierował grupy: płk. Matwiejewa i płk. Pawłowskiego. O szeregu drobnych walk, które się tu wywiązały,
należy powiedzieć kilka słów. Wyszedłszy dnia 15 [listopada] o godz. 4, grupa
Matwiejewa (pułki: wozniesieński, witebski i 2 bataliony pskowskiego – razem
około 850 bagnetów i 30 szabel) zdobyła około godz. 7 Wlk. Awtiucewicze,
skoncentrowała się tam około godz. 9, po czym o godz. 16, po walkach straży
przedniej, zdobyła Chabno, wypierając stamtąd zapasowy pułk 10. dywizji oraz
oddział szkoły oficerskiej, przybyły z Homla. W dalszym marszu pułki: witebski
i wozniesieński, omyłkowo natarły na siebie o zmroku z dwóch przeciwnych
stron we wsi Makanowicze, walcząc z sobą aż do przybycia żołnierzy sowieckich,
którzy, wracając do pozostawionych taborów i artylerii – wypędzili bez trudu
oba pułki. Płk Matwiejew przybył z pułkiem pskowskim pod Makanowicze
i czekał z natarciem do rana dnia 16 listopada, lecz gdy rozpoczął działanie
o godz. 6, nieprzyjaciel, nie przyjąwszy walki, cofnął się na północ. W dalszym marszu, po zajęciu Makanowicz, płk Matwiejew dotarł pod wieczór do
Babylewa21 i tam zanocował; tymczasem oddział sowiecki dokonał wypadu
z Wasylewicz, zabierając w Makanowiczach tabor pułku witebskiego, co jednak
nie zaniepokoiło płk. Matwiejewa, gdyż sądził, że pozostający jeszcze na tyłach
po wypadzie na Hulewicze batalion pułku pskowskiego potrafi Makanowicze
odzyskać. Do dnia 17 listopada grupa nie dostała żadnych informacji ani rozkazów od dowództwa armii i nie miała kontaktu ani z płk. Pawłowskim, skierowanym także na Rzeczycę, ani z batalionem pułku pskowskiego. Prowiantu
nie było, chleb wymieniano u ludności za sól, zaś amunicji pozostało zaledwie
50–60 naboi na żołnierza. Miejscowi włościanie twierdzili, że płk Pawłowski
20
21

Opublikowane w gazecie Swoboda, nr 110 z dnia 24 XI 1920 r.
W opracowaniach sowieckich Kobylewo – na mapach Babylew.
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już zajął Rzeczycę, wobec czego płk Matwiejew postanowił iść tam natychmiast,
aby się z nim połączyć, i wyruszył dnia 17 [listopada] o godz. 8 ku Rzeczycy
przez Karowotycze, Budkę, Kaporówkę i Mołczany, gdzie wzięto trochę jeńców
i odbito zabranych poprzednio przez wojska sowieckie do niewoli żołnierzy
z pułku konnego oraz chor. Lesiukowa, dowódcę pułku mozyrskiego; następnie oddział skierował się na Korystan. Żołnierze sowieccy bronili tej wsi dość
zawzięcie, wyparci z niej – kontratakowali trzykrotnie, ale bezskutecznie, tak
iż płk Matwiejew, silnie się ubezpieczywszy – zanocował we wsi. Według słów
chor. Lesiukowa, który dał pierwsze wiadomości o oddziale płk. Pawłowskiego,
cały pułk mozyrski zginął pod Rzeczycą, zaś płk Pawłowski prawdopodobnie
cofnął się. Odbici jeńcy pułku konnego twierdzili, że płk Pawłowski nacierał
na Rzeczycę wzdłuż Dniepru, o samej jednak bitwie nie umieli nic powiedzieć, jako wysłani jeszcze przed zaczęciem walki dla nawiązania łączności za
płk. Matwiejewem. Wreszcie ludność miejscowa mówiła o zdobyciu Rzeczycy
przez płk. Pawłowskiego i wyparciu go z miasta o kilka kilometrów na zachód,
nadmieniając jednocześnie o ewakuacji Rzeczycy również przez wojska sowieckie, których tabory cofnęły się na Horwal. W rzeczywistości nieprzyjaciel nie
tylko nie myślał o opuszczeniu Rzeczycy, lecz przeciwnie – skoncentrował tam,
obok 10. dywizji, również brygady: 29., 30., część 28., 36. pułk z dywizji 4.,
10. batalion inżynieryjny i szkołę oficerską. Wojska sowieckie, nie spodziewając
się wznowienia natarcia oddziałów ochotniczych od południa, przegrupowały
się głównie na zachód i północ, skąd, według przypuszczeń, powinien był
nadejść nieprzyjaciel22; jednak płk Matwiejew natarł tą samą niemal drogą,
co i płk Pawłowski, tj. przez Harywody i Wołczą Górę. Atak ten zakończył się
całkowitym niepowodzeniem, nacierające bowiem na stację kolejową pułki:
wozniesieński i witebski, wspierane ogniem 3 zaledwie dział, nie mogły wytrwać
w silnym ogniu jednej baterii ciężkiej oraz dwóch polowych nieprzyjaciela
i musiały cofnąć się, tym bardziej, iż były ostrzeliwane z flanki przez dwa
pod stacją stojące pociągi pancerne. Nieścigany, oddział płk. Matwiejewa
cofnął się na noc do Mołczan, gdzie dnia 19 listopada wieczorem zebrali się
dowódcy pułków grupy na radę wojenną. Całokształt położenia przedstawiał
się zebranym następująco: ponowne atakowanie Rzeczycy uważano za niewykonalne wobec braku artylerii; wspólna akcja z płk. Pawłowskim wydawała
się niemożliwą, ponieważ wysłany w celu nawiązania z nim łączności patrol –
powrócił bez wyniku; silny upadek ducha u żołnierzy i podejrzane pomiędzy
nimi szepty, brak łączności z własnymi tyłami, wreszcie wiadomość o ukazaniu
się na tyłach grupy 3. armii sowieckiej23 z Bobrujska, wytworzyły mniemanie,
22

Pisarze sowieccy nie odróżniają w opisach walk pod Rzeczycą ataków grup płk. Pawłowskiego
i płk. Matwiejewa, nie posiadając odnośnych źródeł, toteż opisy ich są bardzo chaotyczne
i nieraz błędne (np. u N. Kudriawcowa, s. 130).
23
Jak zobaczymy dalej, były to 17. i 48. dywizje piechoty, jedna brygada z dywizji 8. oraz 33.
dywizja kubańska, przy czym tylko ta ostatnia należała w rzeczywistości do 3. armii.
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że cały oddział jest otoczony i nie pozostaje mu nic innego, jak tylko przebić
się lub zginąć. Wobec tego postanowiono natychmiast wycofać się za Mozyrz,
możliwie bez walki, celem połączenia się z resztą oddziałów armii ochotniczej.
Zanim przejdziemy do opisu następnych momentów kampanii, zobaczymy,
co działo się na tyłach grupy płk. Matwiejewa i czy owo rzekome okrążenie
go przez 3. armię było rzeczywiście tak groźne.
Przeciwdziałanie sowieckie
Dowództwo sowieckie, w związku z zajęciem przez oddziały Armii Ochotniczej Mozyrza i posuwaniem się jej oddziałów dalej na wschód, musiało przede
wszystkim osłonić przeprawę przez Dniepr pod Rzeczycą, stanowiącą bramę
do homelskiego węzła kolejowego, po czym otoczyć i zniszczyć ów zuchwały,
przypuszczalnie słaby, oddział przeciwnika, zbliżający się do Rzeczycy; wobec
wielkiej przewagi wojsk sowieckich, szczególniej po zawarciu rozejmu z Polską,
było to całkiem możliwe. W tym celu należało przede wszystkim wzmocnić
dywizję 10., działającą na drogach do Rzeczycy. Zwrócono jej zatem dnia
10 listopada 30. brygadę i pośpiesznie wysłano 55. batalion zapasowy i jeden
z pułków dywizji 4. Celem zagrodzenia wojskom gen. Bałachowicza bezpośredniej drogi na Rzeczycę. 10. dywizja otrzymuje: 10 listopada – zadanie
niedopuszczenia do przeprawy nieprzyjaciela na północno-wschodni brzeg
Prypeci; 12 listopada – rozkaz osłony dróg Mozyrz – Żłobin, Mozyrz – Rzeczyca
i Mozyrz – Jurewicze – Chojniki; w końcu 14 listopada – rozkaz ubezpieczenia
tylko dwóch ostatnich szlaków. Jednak pod naciskiem grup: płk. Matwiejewa
i płk. Pawłowskiego, dywizja nie może wykonać nawet tego ostatniego zadania: celem osłonięcia dróg na Rzeczycę, przegrupowuje się, jak to poprzednio
zaznaczono, lecz kiedy wieczorem dnia 15 listopada nieprzyjaciel wznawia
natarcie z zajmowanych stanowisk: Bobrowicze – stacja Hulewicze – Chabno
– Dąbrowica – Chojniki, dywizja jest zmuszona cofnąć się na linię Wasilewicze – Izbyń – st[acja] Awramowska. W celu otoczenia gen. Bałachowicza
konieczny był manewr na jego tyły. Działanie takie wymagało wzmocnienia
sił 16. armii, toteż jak widzieliśmy poprzednio, dnia 10 listopada armia ta
otrzymała z odwodu frontu dwie dywizje: 48. i 4., oraz dnia 13 XI – dywizję
17., a w końcu – dywizję 8. Po zasileniu armii, można było zorganizować
manewr: ułatwiało go wysunięcie najlepszych oddziałów Armii Ochotniczej
prawie do Rzeczycy, wskutek czego komunikacje wydłużyły się nadmiernie
i uwaga dowódców była odwrócona od kierunku północnego. Do wykonania tej operacji sowieckiej zostały wyznaczone: brygada 24., stojąca we wsi
Chołuj koło Osipowicz, 17. w rejonie Żłobna, i 48. w rejonie Bobrujska.
Zamierzone działanie składało się z dwóch kolejnych części: 1) wyjście na tyły
grupy Bałachowicza przez dośrodkowy marsz ze stanowisk wyjściowych ku linii
na zachód od Mozyrza; 2) odcięcie oddziałów pod Rzeczycą przez następny
zwrot frontu na wschód. Manewr swój miały wojska sowieckie zacząć dnia 16
listopada według następujących zarządzeń dowódcy 16. armii: dywizja 17.,
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łącznie z 24. brygadą, miały zająć do południa 16 listopada linię Skryhałów –
Mozyrz, po czym zachodząc prawym skrzydłem, osiągnąć linię Mozyrz – Jelsk,
zaś 18 [listopada] – linię Jurewicze – Narowla – ujście rz. Sławecznej; równocześnie 24. brygada miała ubezpieczyć to działanie osłoną na linii Kuźmicze
– Petryków24; dywizja 48. otrzymała zadanie kolejnego zajęcia: 16 listopada
– linii Kalenkowicze – Wasilewicze – Babicze, 17 [listopada], do godz. 12 –
linii: Hulewicze – Chabno – Wielikij Bor – st. Awramowska i do południa
18 [listopada] – Użyniec – Rudenka – Chojniki; 10. dywizja otrzymała rozkaz
wydzielenia części sił do osłony drogi Chojniki – Rzeczyca, zaś reszta rozpocząć
rankiem 16 listopada przesunięcie na południe tak, aby najpóźniej do godz.
12 dnia 17 [listopada] zająć rejon: Horodyszcza, Brahinu, Ostrohlad i Jasmenicz, celem uniemożliwienia nieprzyjacielowi przebicia się na Czarnobyl25;
wreszcie dywizja 4. miała natychmiast oddać swój pułk kawalerii dywizji 10.,
przyśpieszyć wysunięcie pułku piechoty do Rzeczycy i być gotową do wymarszu na Chołmecz – Łojew – Raduł. Przejrzyjmy wykonanie tych dyspozycji.
Najtrudniejsze pod każdym względem było zadanie dywizji 17., która
musiała w ciągu 3 dni przebyć 140–150 km i równocześnie sforsować Prypeć.
Rozkaz bynajmniej nie liczył się z nadmiernością nakazanego wysiłku i nie
podawał żadnych wskazówek, jak ułatwić wykonanie zadania26. Teren przemarszu dywizji, błotnisty i lesisty lub piaszczysty, szczególnie w tej porze
roku bardzo utrudniał posuwanie się wojsk; tabory – stale się opóźniające
– skazywały wojska na zaopatrywanie środkami kraju tak ubogiego, że było
to równoznaczne z głodowaniem. Artyleria, o zdekompletowanych i wyniszczonych zaprzęgach, mogła ruszyć po dokonaniu poważniejszej reorganizacji,
toteż zaczęła przybywać do dywizji dopiero 21 XI. Również po zakończeniu
działań przybyła 24. brygada, która otrzymała rozkaz dywizji z dwudniowym
opóźnieniem. W ogóle łączność dywizji z sąsiadującymi jednostkami, w akcji
tak trudnej, jak operacyjne okrążenie, po prostu nie istniała. Z dowództwem
armii utrzymywana ona była z wielkim trudem i ciągłymi przerwami; posiadane przez dywizję środki łączności zupełnie nie wystarczały do obsłużenia
bardzo rozciągłego frontu własnego i dywizji 48.; samochody były popsute,
benzyny brakło i dowódca dywizji zaledwie był w stanie utrzymać łączność
z własnymi oddziałami, przebywając w tym celu na marnym i słabym koniu
do 70 wiorst dziennie27. Jednym słowem, dywizja 17., wykonywająca najtrudniejsze zadanie, nie otrzymała należytych wskazówek od sztabu armii, a więc
wojska, nacierające z północy, do momentu spotkania nieprzyjaciela, szły
na oślep. Wieczorem dnia 15 listopada, oddziały 17. dywizji były rozłożone
24

Zająwszy rejon Jelska, dowództwo 17. dywizji piechoty miało nawiązać łączność
z 12. armią, znajdującą się na południe od 16.
25
Ten ostatni moment rozkazu został następnie anulowany.
26
N. Kudriawcow, dz. cyt., s. 127.
27
M. Dzenit, s. 210–211 [tak w oryg.].
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następująco: 50. brygada – w rejonie Dubrowy, Smykowicz i Łowstyk,
49. brygada – w rejonie Grabia, Łomowicz i Niwny, zaś 51. brygada
z pułkiem jazdy – w rejonie Radców i Muszycz; jeden z pułków piechoty
stał w Siekieryczach, pułk kawalerii – w Jewsiejewiczach. O godz. 9 dnia
16 listopada, dywizja otrzymała spóźnione o osiemnaście godzin wytyczne
dowództwa armii, które mówiły o przejściu jej do decydującego natarcia,
celem zupełnego zniszczenia „białych band”, o godz. 12 dnia 16 listopada
z kolei o godz. 11 dowódca 17. dywizji wydał również swój rozkaz, w myśl
którego 49. brygada miała pod koniec dnia 16 [listopada] skoncentrować
się w rejonie Worotyna, Kaplicz i Krotowa, po czym 17 [listopada] – forsować Prypeć pod Michnowiczami i pod koniec dnia zająć linię Skryhałowa,
Skryhałowskiej Słobody i Kozieniek, wreszcie 18 listopada wysunąć się na
linię Jelsk – Romanówka; 51. brygada miała osiągnąć dnia 16 [listopada]
rejon Szyicz, Turowicz i Suchowicz, 17 [listopada] forsować Prypeć i wyjść
pod wieczór na linię Nowiki – Kuczerowska – Matrenki, a 18 [listopada]
ku końcowi dnia – wysunąć się na linię: Jurewicze – Barbarów – Narowla
– Zawojt i rozpocząć budowę przepraw przez Prypeć. 50. brygada miała iść
za 51. i zadanie jej było uzależnione od takiego, czy innego ukształtowania
się sytuacji. Dywizja 48., maszerująca ze Żłobina na wschód28 od dywizji
17., miała, zgodnie z rozkazem z dnia 10 listopada, skoncentrować się
pod wieczór dnia 15 [listopada] w rejonie Szaciłek, Ozarycz, Domanowicz
i Jewtuszkiewicz, a 16 [listopada] – zająć linię: Kalenkowicze – Wasylewicze – Babicze. Wyznaczenie jej tego rejonu wprowadzało ją czasowo w sferę
działań dywizji 17., a przy dalszym ruchu na Kalenkowicze – musiało ją
doprowadzić do zderzenia z lewą osłoną Bałachowicza. Poszczególne brygady
dywizji 48. posuwały się po osiach: na Domaniewicze – brygada 143., na
Wiązowicę – brygada 144. i na Zołotuchę – brygada 142.
Działania grupy płk. Mikoszy
14 listopada grupa płk. Mikoszy zajmowała Kalenkowicze, Rudnię i Kołbasicze pułkiem mińskim, a pułkami: św. Jerzego i smoleńskim – Jakimowicze. Grupa, pozostawiając pułk smoleński w miejscu jego postoju, dnia 15
ruszyła wzdłuż kolei na Żłobin i pod wieczór zepchnęła tylne oddziały 29.
brygady, posuwającej się na południowy wschód, na drogę prowadzącą z Mozyrza do Rzeczycy, po czym zajęła pułkiem mińskim Kozłowicze, zaś pułkiem
św. Jerzego – Łanpieki i Domanowicze, biorąc około 250 jeńców. Pułk tubylczy,
patrolujący na prawym skrzydle całej grupy, stanął noclegiem w Budach, gdzie
znalazł się także i pułk ostrowski, ubezpieczający Kalenkowicze. Nazajutrz,
tj. 16 listopada, o godz. 14 min[ut] 30 w odległości 5 km na północny zachód
od Domaniewicz oddziały płk. Mikoszy zetknęły się ze 143. brygadą, nawiązując
bój, zakończony zwycięstwem sowieckim; 3. batalion pułku mińskiego, stojący
28

Drogę z Bobrujska do Żłobina przebyła ona zapewne koleją.
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w Kozłowiczach, przeszedł bez walki na stronę nieprzyjacielską w składzie
7 oficerów i przeszło 100 szeregowych z 3 karabinami maszynowymi. W nocy
na teren walki przyszły jeszcze dwa pułki 51. brygady. Z dwóch pozostałych
brygad 17. dywizji – 49. dotarła tej nocy do Worotyna, Kaplicz i Krotowa,
50. – do Wynałowicz. Rankiem dnia 17 [listopada] ponownie wywiązała się
walka, w której ośrodkami obrony oddziałów gen. Bałachowicza stały się zajęte
przez dwa bataliony pułku mińskiego wsie: Wleski i Solec, oraz zajęte przez
pułk św. Jerzego – Domanowicze. Pod naciskiem brygad 51. i 143. grupa
płk. Mikoszy rozpoczęła odwrót, osłaniając się pułkami: ostrowskim i tubylczym, i o godz. 15 znalazła się w Mozyrzu, który wraz z okolicą zajmowała
dywizja 3. gen. Jarosławcewa; putywlski pułk strzelców konnych, doszedłszy
do rzeki Sławecznej, zatrzymał się w Jelsku. Według doniesień miejscowej
ludności, w Czarnobylu zjawił się oddział atamana Struka, złożony z trzech
rodzajów broni i liczący 800 ludzi.
Plan działania gen. Józefa Bałachowicza
Z chwilą pojawienia się od północy większych sił sowieckich sytuacja zmieniła się zupełnie, wobec czego dowództwo Armii Ochotniczej wydało w dniu
17 listopada o godz. 12 nowy rozkaz podpisany w zastępstwie gen. Stanisława
Bałachowicza, znajdującego się w tej chwili przy grupie płk. Matwiejewa,
przez jego brata – Józefa. Myślą przewodnią zarządzeń było uderzenie Armii
Ochotniczej na południowe skrzydło i tyły wojsk sowieckich oraz związanie
przeciwnika na odcinku północnym. Pierwsze zadanie otrzymała grupa
płk. Matwiejewa, w składzie pułków: mozyrskiego, witebskiego, konnego
i huzarskiego, z siedmiu działami, która miała – pozostawiając w Rzeczycy
pułk witebski dla osłony od wschodu – posuwać się wzdłuż Berezyny, po
czym energicznie natrzeć na tył i skrzydło nieprzyjaciela, skoncentrowanego
na północ od Mozyrza, w obszarze Suchowicz – Domanowicz, i odciąć mu
drogę odwrotu do Żłobina pod Jakimowską Słobodą na przeprawie przez
Berezynę. Grupa gen. Jarosławcewa29 otrzymała zadanie obrony w sposób
ofensywny linii Prypeci od Bahrymowicz wyłącznie do ujścia Sławecznej,
grupa płk. Mikoszy30 – od Bahrymowicz włącznie na zachód do pasa neutralnego. Odwód31 armii miał zrazu pozostać w rejonie Kalenkowicz dla osłony
przeprawy płk. Mikoszy w Mozyrzu, po czym przejść za Prypeć i stanąć:
pułkiem ostrowskim – w rejonie Prudka – Boryskowicz, zaś pułkiem ułańskim – we wsi Kamień, celem ubezpieczenia ścisłego sztabu armii, który dnia
18 listopada miał przejść do Kamionki, podczas gdy sztab szerszy pozostał
29
Pułki: tulski dragoński, putywlski, brygada włościańska i świeżo sformowany włościański
oddział partyzancki.
30
Pułki: 2. ostrowski, tubylczy, doński kozacki i 6 dział.
31
Pułki: 1. ostrowski, ułański i 1 działo.

Glaukopis nr 33 | 429

w Turowie32. Rozkaz ten przejawia brak poczucia rzeczywistości33, wyznacza
bowiem do „decydującego uderzenia” grupę płk. Matwiejewa, która, jak
wiemy, Rzeczycy nie zajmowała, nikogo osłaniać tam nie mogła, i gdyby
nawet była w stanie zawrócić w nakazanym kierunku na skrzydło i tyły nieprzyjaciela – natychmiast natknęłaby się na oddziały dywizji 48. i miałaby
na własnem skrzydle i tyłach 10. dywizję i inne wojska garnizonu Rzeczycy;
również dywizja gen. Jarosławcewa nie była zdolna do prowadzenia operacji
tak trudnej, jak ofensywna obrona rzeki, do tego na niezwykle rozciągłym
odcinku. Grupa płk. Mikoszy, świeżo rozbita, otrzymała zadanie identyczne,
lecz na odcinku jeszcze większym – z Mozyrzem włącznie, który sam wymagał
wydzielenia dla swej obrony znacznego garnizonu. Toteż plan musiał załamać
się i to tegoż dnia, w którym powstał. Nie dość na tym: zaczęcie i częściowe
choćby wykonanie tego planu byłoby na rękę dowództwu sowieckiemu,
gdyż nakazane ruchy wszystkich trzech grup armii ochotniczej umożliwiłyby
przeciwnikowi, dążącemu na zachód od Mozyrza, odcięcie od podstawy
i granicy polskiej nie tylko grupy płk. Matwiejewa, ale i całej Armii Ochotniczej, operującej na Białorusi. Grożące jej niebezpieczeństwo stanie się dla
nas bardziej oczywiste, gdy rozpatrzymy dalsze działania wojsk sowieckich
po sukcesach, uzyskanych na północ od Prypeci i Mozyrza.
Utrata Mozyrza i odwrót
Gdy więc grupa płk. Mikoszy wieczorem 17 listopada była już w Mozyrzu,
brygada 49. organizowała przeprawę pod Kostiukowiczami, zaś brygada 51.
zajęła linię Turowicze – Suchowicze, wzmocniona pułkiem z brygady 50.,
której pozostałe dwa pułki rozłożyły się w rejonie Kozłowicz – Domanowicz. W dniu 18 listopada brygada 49. dalej przygotowywała przeprawę;
51., zepchnąwszy nieprzyjaciela z północnego brzegu Prypeci, pod wieczór
stanęła naprzeciwko Mozyrza, nie mając odwagi do natychmiastowego
zdobywania tej „naturalnej twierdzy”, dominującej nad błotnistym brzegiem. W „twierdzy” tej jednak panowało całkowite rozprzężenie i jedno
lub dwa działa, dobrze użyte po stronie sowieckiej, mogły wywołać tam
panikę34; jak była jednak o tym mowa poprzednio, dział tych nie miała
ani dywizja 17., ani 143. brygada, od której chciał je wydostać dowódca
17. dywizji. Fałszywa, jak się potem okazało, wiadomość o przekroczeniu
przez oddziały sowieckie Prypeci w rejonie Bałażewicz i Skryhałowa, wywołała w garnizonie Mozyrza najdziwaczniejsze pogłoski; zaczęły się ponadto
32

Rozkaz ten przewidywał jako drogi odwrotu armii: Mozyrz, Kamionkę, Mieleszkiewicze,
Machnowicze, Bujnowicze, Złodin, Wietwicę, Simanowicze, Ozierany, Turów.
33
Wbrew zdaniu przedstawiciela gen. Wrangla, gen. P.S. Machrowa, wyrażonemu w jego
pracy Wojennyj obzor za nojabr 1920, gdzie w rozkazie gen. Józefa Bałachowicza dopatruje
się on próby stworzenia obrony w rejonie Ozieran.
34
M. Dzenit, dz. cyt.
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przejawiać oznaki braku wzajemnego zaufania szeregowych i dowódców.
Nocą z 17 na 18 listopada, dywizje 2. i 3. w nieładzie opuściły miasto
i tylko brak pościgu umożliwił im wycofanie się na zachód w całości.
2. dywizja pod noc dotarła przez Prudok do Mojsiejewki i Skryhałowskiej Słobody, 3. przez Kamienkę i Mieleszkiewicze przeszła do Machnowicz, dokąd przybył również pułk ostrowski, pozostawiony uprzednio
w Bobrach jako straż tylna i wyparty stamtąd przez oddziały sowieckie. Już
19 listopada armia ochotnicza odzyskała ducha; jej 2. dywizja, natychmiast
po wyruszeniu na Skryhałów, spotkała całą 49. brygadę, która, przeprawiwszy się na południowy brzeg Prypeci pod Kostiukowiczami, znalazła się
na skrzydle, a częściowo i tyłach dywizji. W zażartej walce Skryhałowska
Słoboda i Prudok kilkakrotnie przechodziły z rąk do rąk35. Wojska sowieckie
ostatecznie nie zdołały przeciąć odwrotu 2. dywizji, której udało się dojść
do leżącego o milę dalej Osowca i tam zanocować; 3. dywizja dnia tego
doszła do Bujnowicz; wreszcie pozostający początkowo w Michałkach tulski
pułk dragoński, pod naciskiem nieprzyjaciela, cofnął się na Jelsk, skąd,
po połączeniu się z putywlskim pułkiem strzelców konnych – wyruszył
do Simanowicz, gdzie przyłączył się do 3. dywizji. W końcu obie dywizje
skoncentrowały się w Pohoście, skąd po 3-dniowym postoju, przeszły około
południa 26 listopada granicę Polski.
Ocena akcji sowieckiej na Mozyrz
Jeżeli nawet, według danych sowieckich, oddziały dywizji 17. i 48. wzięły
w tych dniach 3856 jeńców, 4 działa i 37 karabinów maszynowych, tym niemniej nie potrafiły odciąć 2. i 3. dywizji Armii Ochotniczej, mimo że kosztem
wielkiego wysiłku dotarły do brzegu Prypeci w czasie właściwym. Najdłuższe przemarsze wykonała 17. dywizja, która idąc po największym łuku, zrobiła 200 km w ciągu 6 dni. Niepowodzenie sowieckie pod Kostiukowiczami
można wytłumaczyć przede wszystkim tym, że 49. brygada straciła cały dzień
18 listopada na urządzenie przeprawy w miejscowości błotnistej własnymi
siłami, bez pomocy saperów i bez materiału, a następnym powodem były
niesnaski między dowódcą armii i dowódcą dywizji, dzięki którym brygada
nie otrzymała w swoim czasie pomocy od najbliżej znajdujących się oddziałów,
gdyż dowódca 16. Armii – Sołłohub odciągał je uparcie właśnie w przeciwnym
kierunku – do odwodu armii. Dalszy marsz 17. dywizji sowieckiej ku granicy
polskiej nie jest interesujący; spotkamy się z nią jeszcze przy opisie odwrotu
grupy wojsk ochotniczych spod Rzeczycy.

35

M. Dzenit, dz. cyt.
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IV. Przebicie się oddziałów gen. Bałachowicza
przez wojska sowieckie
Sowieckie próby odcięcia grupy rzeczyckiej
Dowództwo sowieckie, po wymknięciu się 2. i 3. dywizji, zwróciło się całą
siłą przeciw oddziałom ochotniczym, cofającym się spod Rzeczycy. Jak już
wiemy, dla bezpośredniego odcięcia dróg z Rzeczycy do Mozyrza i wsparcia
dywizji 10., razem z dywizją 17. była skierowana na południe dywizja 48.,
którą opuściliśmy w momencie zetknięcia się jej z grupą płk. Mikoszy. Dnia
16 listopada, o godz. 23 min[ut] 30, 143. brygada zajęła Mł. Bobrowicze,
o 8. dnia 17 [listopada] Domanowicze, a wieczorem tegoż dnia nacierała na
Horoczyce oraz wieś i przystanek kolejowy Wlk. Bobrowicze. Brygada 144.
bez oporu nieprzyjaciela skoncentrowała się do godz. 10. dnia 17 [listopada]
w rejonie Bezowszczyzny, Nosowicz i Zielonocz, zaś brygada 142. w dwie
godziny później dotarła do Glinnej Słobody i Makanowicz. Wczesnym rankiem
dnia 18 listopada 140. brygada zajęła, biorąc jeńców i karabiny maszynowe,
Kalenkowicze, Sirod i Mł. Awtiucewicze, po czym natarła jednym pułkiem
na Hulewicze i Prudok, drugim po zajęciu Wlk. Awtiucewicz i Boruski – na
Ogorodniki i Kapców Roh, pozostawiając 3. pułk w odwodzie w Wlk. Bobrowiczach Brygada 142. w dalszym ruchu dnia 17 listopada zajęła około godz. 15
prawoskrzydłowym pułkiem Chabno i natarła na Mutyżyr, zaś środkowym
– o godz. 12 zdobyła w walce Izbyń i ruszyła dalej na st[ację] Awramowska
i Wielikij Bor; wreszcie pułk lewoskrzydłowy, z powodu obecności znacznych sił
przeciwnika w rejonie na wschód od kolei Wasylewicze – Chojniki, skierował się
z Nachowa do Zaszczebia. Jednocześnie pułk kawalerii natarł na Karowotycze,
które jednak obronił stojący tam batalion piechoty z 2 karabinami maszynowymi. Pomyślne posuwanie się dywizji 48. i odparcie, jak wiemy już, przez
10. dywizję sowiecką uderzenia wojsk ochotniczych na Rzeczycę, wywołały
wydanie w dniu 18 listopada rozkazu dla dywizji 48., według którego miała
ona nacierać nadal skrzydłem zachodnim (w kierunku Jurewicz), przy równoczesnym utrzymaniu zajętego rejonu (Wielikij Bor – st. Awramowska) przez
skrzydło wschodnie. Natomiast cały odwód, tj. 144. i reszta oddziałów 142.
brygady, miał uderzyć na tyły nieprzyjaciela, atakującego Rzeczycę. Rozkaz ten
zdawał się być celowym: 48. dywizja, dostatecznie wysunięta na południe, odcinała grupę Matwiejewa i Pawłowskiego od Mozyrza, zaś skierowanie odwodu
na Rzeczycę wspomagało jej garnizon. Lecz dnia 19 listopada dowództwo
sowieckie dostało wiadomość o cofnięciu się wojsk Bałachowicza spod Rzeczycy
na południowy zachód, w związku z czym dywizja 48. otrzymała nowy rozkaz
o następującym dosłownym brzmieniu: „Zająć skrzydłem prawym i centrum
linię: Jurewicze – Ogorodniki – Kapców Roh – Chojniki – Wielikij Bor –
Dąbrowica, oraz uderzyć odwodem – skoncentrowanym w rejonie Babicz,
Leśnego, Babylewa i Hołowek – ze świtem dnia 19 listopada na skrzydło i tyły
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nieprzyjaciela pod Rzeczycą po osiach: Karowotycze – Mołczany i Maładusz –
Andrejewka – Rowieńska Słobowa; nacierać należy gwałtownie i po rozbiciu
grupy nieprzyjaciela pod Rzeczycą – ścigać go wspólnie z 10. dywizją w ogólnym kierunku na Chojniki, odrzucając go na Mozyrz”. Rozkaz ten, wybitnie
niejasny, zawierał myśl jednoczesnego uderzenia na nieprzyjaciela w dwóch
kierunkach, tj. na Rzeczycę i na Chojniki; były to punkty geograficzne, gdzie
według domysłów dowódcy armii, z pominięciem rozpoznania, spodziewano
się znaleźć przeciwnika. Ponieważ zaś Rzeczycę i Chojniki dzieliło przeszło
50 km odległości, a z rozkazu wynikało, że dywizja 48., zmęczona szeregiem
marszów i walk, miała rozdzielić swe siły dla zadania ciosu nieprzyjacielowi
w dwóch przeciwnych kierunkach, tworząc przeszło 50-kilometrową lukę, którą
właśnie mogła wykorzystać cofająca się spod Rzeczycy grupa płk. Matwiejewa.
Dalszy bieg wypadków i ugrupowanie wojsk sowieckich w chwili przerwania
się płk. Matwiejewa przez ich linię, wskazują, że dowództwo 48. dywizji tak
właśnie ów rozkaz zrozumiało36.
Odwrót płk. Matwiejewa i płk. Pawłowskiego
Tymczasem dnia 20 listopada, o godz. 4, oddział płk. Matwiejewa wymaszerował z Mołczan; ludzie szli czujnie, w zupełnej ciszy, w nastroju bardzo
poważnym, rozumiejąc, iż położenie było ciężkie, niemal krytyczne. Grupa
liczyła zaledwie około 300 ludzi, 3 działa i 10 karabinów maszynowych. Droga
wiodła przez Budkę, Karowotycze, Babylew. Po drodze miejscowa ludność
informowała, że nieprzyjaciel zajmuje Babylew znacznymi siłami. Rzeczywiście,
były tam dwa pułki piechoty, z którymi grupa płk. Matwiejewa musiała stoczyć
zażartą walkę leśną37; poniósłszy wielkie straty, została nawet zmuszona
w pewnym momencie do cofania się, jednak ostatecznie bój wygrała, zwycięstwo bowiem było jej jedynym ratunkiem. Wzięci w zdobytej wsi jeńcy zeznali,
że to dwa pułki miały zatrzymać „bałachowców” do czasu nadciągnięcia większych sił, odległych o pół przemarszu. Wobec tego płk Matwiejew zarządził
natychmiast dalszy marsz, podczas którego, zaraz przy wyjściu ze wsi, kolumna
musiała odeprzeć natarcie pułku kawalerii; w dalszym marszu, idący na czele
kolumny pułk wozniesieński, po krótkim, ale zaciekłym boju zdobył Izbyń,
biorąc tam do niewoli prawie w całości 2 bataliony sowieckie, aż wreszcie,
w ciemną noc, czołowa kompania kolumny dotarła do wsi Wielikij Bor, natykając się w niej niespodziewanie na batalion pułku pskowskiego. Batalion ten,
złożony z 6 kompanii i oddziału pieszych zwiadowców, dowodzony przez
kpt. Andrejewa, po wypadzie w nocy 15 listopada, cofnął się do Hulewicz,
rankiem zaś dnia następnego, kiedy zaczęło się sowieckie natarcie na grupę
płk. Mikoszy, otrzymał rozkaz udania się do rejonu Buda – Smolanka, do
36
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rozporządzenia dowódcy pułku ostrowskiego, osłaniającego prawe skrzydło
grupy. Kpt. Andrejew całą noc błąkał się w poszukiwaniu tego pułku i rano
dnia 17 [listopada] powrócił do Hulewicz; w nocy na 18 listopada przybył
tam gen. Stanisław Bałachowicz i oznajmił oddziałowi, że 2. dywizja zawiodła
go i cofa się w rozsypce, zaś on osobiście na czele oddziału kpt. Andrejewa oraz
swej sotni przybocznej pójdzie na ratunek płk. Matwiejewa. Wymaszerowano
o świcie, zajmując bez większego oporu Chabno, gdzie z wziętych 200 jeńców,
dobrowolnie zgłaszających się do służby, utworzono nowy pułk chabieński,
który miał pozostać we wsi aż do powrotu gen. Bałachowicza. Nazajutrz jednak
pułk ten został we wsi okrążony, a chociaż, po uporczywej obronie, zdołał
przebić się na zachód, przyparty do Prypeci pod Mozyrzem – cały prawie dostał
się w ręce sowieckie. Tymczasem zaś gen. Bałachowicz, idąc na Makanowicze,
uniknął, przez zboczenie w lasy na wschód, spotkania z nieprzyjacielem, zajmującym znacznymi siłami tę wieś, i następnego dnia, tj. 19 listopada, spotkał
się w Wielkim Borze z oddziałem płk. Matwiejewa oraz płk. Pawłowskiego,
który właśnie nadciągnął. Zobaczmy, jakie koleje przechodził on pod Rzeczycą.
Dnia 13 listopada, o godz. 16. oddział ten, w sile 5 pułków (konny, huzarski,
kombinowany, partyzancki i mozyrski) z 4 działami konnymi, wymaszerował
z Pienicy na Użyniec, dnia 14 [listopada], około godz. 1238 zajął Chojniki i na
noc stanął w Horoszkowie, wysławszy pułk huzarski do Dąbrowicy. Pułk ten,
źle ubezpieczony, został otoczony nocą 15 XI przez pułk 84. i prawdopodobnie
szkołę oficerską 10. dywizji i niemal w całości wyginął. 15 listopada płk Pawłowski dotarł do Małoduszy z zamiarem natarcia na Rzeczycę. O ruchach jego
oddziału dowództwo sowieckie dowiedziało się dnia 15 [listopada], kiedy gros
sił płk. Pawłowskiego przeszło Dąbrowicę; dowódca 16. armii sądził, że przeciwnik ma zamiar obejść jego skrzydło i przerwać się na Czarnobyl, wobec
czego postanowił ściągnąć część swych sił na południe. Dowództwo sowieckie
miało w Rzeczycy całą dywizję 10., 36. pułk z dywizji 4. 55. batalion zapasowy,
dwa oddziały specjalne, batalion inżynieryjny, używany, jako piechota, i jakiś
oddział Uwarowa. Dnia 16 listopada, o godz. 2 płk Pawłowski ruszył na Andrejewkę, Berezówkę i Kazazajewkę – w celu zajęcia Rzeczycy i mostu kolejowego
na Dnieprze, wysyłając po drodze pułk mozyrski dla współdziałania z akcją
swej siły głównej na Wołczą Górę. Kazazajewka przechodziła z rąk do rąk, aż
w końcu pozostała, wraz z mostem kolejowym, w ręku pułku partyzanckiego,
który straciwszy przeszło trzecią część stanu i prawie wszystkich oficerów, mógł
obsadzić most zaledwie samodzielną placówką. Pułk mozyrski, nacierając na
stanowiska umocnione, po początkowym powodzeniu został otoczony niemal
ze wszystkich stron i przebił się kosztem wielkich strat; między innymi został
wzięty do niewoli dowódca pułku, chor. Lesiukow. Wieczorem dnia 16 [listopada] nieprzyjaciel ostrzeliwał bardzo silnym ogniem artylerii Kazazajewkę
i placówkę przy moście; ratując od wystrzelania konie, płk Pawłowski wycofał
38
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pułk konny i tabory do Bronna. W nocy z 16 na 17 listopada, o godz. 1,
placówka na moście została rozbita, a Kazazajewkę zdobyła 29. brygada przy
pomocy 2 pociągów pancernych. Pułk partyzancki odszedł do Bronna, a pułk
konny i tabory – do Zaspy. Oddziały sowieckie, ośmielone powodzeniem,
rankiem dnia 18 zdobyły w walce ulicznej Bronno, zaś około g[odz.] 7 oddziały
28. brygady, podchodzące z południa, zaatakowały Zaspę i rozbiły stojący tam
bez ubezpieczenia pułk konny. Resztki obu pułków zebrały się w Małoduszy.
Dostawszy wiadomość, że płk Matwiejew idzie na Rzeczycę, płk Pawłowski
ponownie ruszył na to miasteczko, spotkawszy się jednak z przeważającymi
siłami nieprzyjaciela pod Andrejewką, musiał powrócić do Małoduszy. Dnia
20 listopada, o świcie, wojska sowieckie otoczyły wieś tę z trzech stron;
płk Pawłowski cofnął się na Wielikij Bor, gdzie spotkał właśnie, jak o tym
poprzednio wspomniano, gen. Bałachowicza i płk. Matwiejewa. Batalion pułku
partyzanckiego, pozostawiony jako straż tylna pod Małoduszą, musiał wycofać
się już innymi drogami na zachód, przy czym rozbił po drodze w Wlk. Awtiucewiczach sztab 143. brygady i przyłączył się do swej grupy dopiero dnia
22 [listopada] w Jakimowiczach. Połączenie się oddziałów płk. Pawłowskiego
i Matwiejewa nie wpłynęło na polepszenie ich położenia: pozostawały one
i nadal, razem ze swoim wodzem, wewnątrz zwartego koliska przeważających
wojsk sowieckich; należało przebijać się na zachód, ku polskiej granicy – świtała
jednak jeszcze nadzieja wycofania się w kierunku ewentualnie pozostających
pod Mozyrzem oddziałów Armii Ochotniczej, ale nadzieja ta mogła ziścić się
tylko w razie popełnienia przez wojska sowieckie jakichś większych błędów
operacyjnych. Jednym z nich, jak to już poprzednio zaznaczyliśmy, było utworzenie przez ruchy 48. dywizji przeszło sześćdziesięciokilometrowej luki. Kierunek, w jakim po bitwie pod Rzeczycą maszerował płk Matwiejew, wyprowadził
go właśnie na tę przerwę; również wychodzą na nią oddziały płk. Pawłowskiego
i kpt. Andrejewa. Posuwanie się ich odbywało się w stałej styczności z nieprzyjacielem. Jednak cofająca się grupa walczyła tylko ze słabymi oddziałami brygad
144. i 142., ponieważ zaś większość sił całej 16. armii kierowała się na południe
od linii Jurewicze – Dąbrowica, grupa gen. Bałachowicza przez ową lukę nie
tylko wysuwała się z matni, ale – co więcej – wychodziła na tyły ścigającej ją
48. dywizji. Wymaszerowawszy o [godz.] 5 dnia 20 listopada, grupa na noc
przybyła do Użyńca, przy czym batalion pułku pskowskiego w wypadzie na
Kryszycze rozbił tabor 427. pułku. Dnia 21 [listopada] o godz. 9 grupa rozpędziła w Prudku batalion sowiecki i wobec wiadomości o zajęci Wlk. Awtiucewicz i Hulewicz przez znaczne oddziały nieprzyjaciela, pomaszerowała na
Pienicę, gdzie stanęła o godz. 15. Tu unaoczniła się gen. Bałachowiczowi cała
powaga położenia: wszystkie osiedla wokół były zajęte przez wojska sowieckie;
wszystkie drogi – odcięte. Informacje nie były bardzo ścisłe; przesadzały ilość
nieprzyjaciela, niedokładnie podawały miejsca postoju i nazwy poszczególnych
oddziałów; nie chodziło tu jednak o całkowitą dokładność, lecz o możliwość
zajęcia Mozyrza przez wojska sowieckie, które obalało nadzieję połączenia się

Glaukopis nr 33 | 435

grupy rzeczyckiej z tamtejszymi oddziałami. Tymczasem drogę na południe
przecinała Prypeć, a na obu drogach na zachód od Pienicy – na Hulewicze
i Łubno – już oczekiwały silne oddziały nieprzyjaciela.
Próba 17. dywizji odcięcia gen. Bałachowicza
Dnia 21 [listopada] w południe, dowódca 17. dywizji dowiedział się z przypadkowo podsłuchanej rozmowy telefonicznej, uzupełnionej wiadomościami
z 48. dywizji, że pod Prudkiem zjawiła się 1. dywizja gen. Bałachowicza, z nim
samym na czele, licząca około 1000 bagnetów i szabel oraz 6 dział polowych,
która zamierza przeprawić się przez Prypeć w rejonie Mozyrza lub Barbarowa, w razie zaś niepowodzenia – ma zamiar ruszyć na północ przez Wlk.
i Mł. Awtiucewicze, celem obejścia st. Kalenkowicze od północy39. O odcinek
Mozyrz – Barbarów – Narowla dowódca 17. dywizji mógł być spokojny, gdyż
stały tam nad Prypecią dwie brygady; ubezpieczenie odcinka na północ od
Kalenkowicz nie było mu polecone, toteż wzmocnił tylko garnizon Mozyrza
i Kalenkowicz, wysłał rozpoznanie ze wsi Sirod i Hulewicz, w sile czterech
patroli konnych i jednego pieszego, oraz ustawił placówkę w Holewicy. Było
już jednak za późno; wszystkie patrole zostały ujęte przez wojska ochotnicze,
tak że żaden z nich z meldunkiem nie powrócił, i dowódca 17. dywizji nie był
w stanie stwierdzić ani tego, gdzie jest nieprzyjaciel, ani jakie ma zamiary, aż
do chwili, kiedy nocą 21 na 22 listopada, o godz. 3, zjawił się w sztabie dywizji
na stacji Kalenkowicze dezerter z Armii Ochotniczej, donoszący, że ludność
miejscowa przeprowadziła oddział gen. Bałachowicza ścieżkami leśnymi między
Kalenkowiczami i Mozyrzem na Rudnię. Wysłane natychmiast do tej wsi pułki
149. i 150. dopędziły tam już tylko ogon kolumny, wzięły nawet około 300 jeńców i część taboru, lecz Bałachowicz wymknął się.
Przebicie się gen. Bałachowicza
Po rozpuszczeniu fałszywych wieści o zamiarze maszerowania na Mozyrz,
gen. Bałachowicz 21 listopada, o godz. 17, poprowadził osobiście swą kolumnę
drogą na Hulewicze, lecz nie dochodząc do tej wsi, rozbiwszy po drodze karną
ekspedycję sowiecką, skręcił na lewo w lasy i pomaszerował leśnym bezdrożem
po błotach. Zapadła zimna, ciemna noc; kolumna, rozciągająca się niemal na
3 km, przekroczyła po cienkim lodzie szeroki rów i wyszła na dróżkę, łączącą
Hulewicze z Sitnią. Spotkany po drodze oddział sowiecki, wysłany na zwiady,
został wykłuty, grupa więc niepostrzeżenie przekroczyła szosę i tor kolei Kalenkowicze – Mozyrz, po czym stanęła o północy dnia 21 [listopada] w Rudni.
Gen. Bałachowicz, dowiedziawszy się od ludności, że bolszewicy znajdują się
na zachód od Kalenkowicz, dnia 22 XI poprowadził kolumnę na Rudnię, Jakimowicką i Jakimowicze, dokąd przybył o godz. 11 rano. Grupa pozostawała
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jeszcze we wsi na dłuższym odpoczynku, kiedy wysłany ze st[acji] Ptycz celem
wzmocnienia garnizonu Kalenkowicz 71. pułk z 24. brygady sowieckiej, po
odrzuceniu z przysiółków jakimowickich pułku partyzanckiego, zamknął
pierścień otaczających Bałachowicza wojsk i odciął go od jedynej dalsze drogi
odwrotu. Z przesłuchania jeńców, wziętych do niewoli z 71. pułku, i z doniesień
ludności wynikało, że 33. dywizja kawalerii kubańskiej nadchodzi z Jewtuszkiewicz i że jej czołowe oddziały zajęły już Kaplicze; dalsza posuwanie się było
możliwe tylko na Worotyn, lecz droga ta wiodła przez przysiółki jakimowickie,
gdzie stał już 71. pułk piechoty sowieckiej. Próba przebicia się w tym kierunku
pułku pskowskiego udała się tylko częściowo; tymczasem zaś od strony Kaplicz
ukazał się czołowy pułk 33. dywizji. Zaatakowany niespodzianie przez pułk
partyzancki, pułk ten poszedł w rozsypkę i otworzył gen. Bałachowiczowi
wolną drogę, co prawda nie na północny zachód, lecz na północ, wobec czego
gen. Bałachowicz poprowadził grupę dalej nie na Worotyn, a na Kaplicze,
podchodząc do nich o godz. 22. Przed wsią, na umocnionych pozycjach, stali
kubańcy, z tyłu zaś, od Jakimowicz, nadciągały oddziały 50. brygady. Tym
razem przebicie udało się: kozacy nie zdołali oprzeć się energicznemu natarciu pierwszych batalionów pułków: pskowskiego i partyzanckiego. Oddziały
gen. Bałachowicza zagrzewała do walki świadomość, że porażka pociągnie za
sobą całkowite otoczenie i haniebną niewolę. Z Kaplicz wojska Bałachowicza
dotarły dnia 23 listopada o godz. 10 do wsi Kołki, następnie o godz. 14 tegoż
dnia ruszyły na Kapcewicze; ponieważ zaś pod wsią tą przeprawy na Ptyczy
nie było, skręciły więc na północ do Hojny, gdzie miał znajdować się prom.
Przybywszy tam o godz. 23, płk Matwiejew stwierdził, że promu nie ma i te
trzeba go budować. O godzinie 5 dnia 24 [listopada] rozpoczęto przeprawę,
lecz już o świcie zaczęły ją ostrzeliwać z karabinów maszynowych pokazujące
się stopniowo od strony Kołek oddziały sowieckie. Ostatecznie te działa i wozy,
których nie udało się przeprawić, częściowo zostały zniszczone, częściowo
zaś wpadły w ręce nieprzyjaciela, piechota jednak przeprawiła się cała. Sam
gen. Bałachowicz z pułkiem konnym przeprawił się w bród pod Kapcewiczami.
Do chwili wymknięcia się grupy wojsk ochotniczych z Rudni dowództwo
sowieckie miało nadzieję okrążenia jej przy pomocy 33. dywizji kubańskiej od
północy, 24. brygady od zachodu oraz 50. brygady – ściągającej – od wschodu.
Od momentu przekroczenia Ptyczy grupa gen. Bałachowicza wyślizgiwała
się z otaczającego pierścienia wrogów, bynajmniej jednak nie uwolniła się
od pościgu. Zaraz po przejściu rzeki grupa zmieniła kierunek, maszerując na
Kaszewicze, Hołowczyce i Komarowicze, gdzie powinna była przeciąć jej drogę
24. brygada sowiecka; przemęczone jednak jej oddziały nie były w stanie tego
rozkazu wykonać i resztki 1. dywizji Armii Ochotniczej przeszły swobodnie. Przenocowawszy w Komarowiczach, oddziały Bałachowicza dotarły dnia
25 listopada, około godz. 7, do Grabowa. Pościg 1. dywizji od dnia 24 [listopada]
był powierzony wyłącznie 33. dywizji kubańskiej i 24. brygadzie, brygada 50.
miała bowiem skoncentrować się w rejonie st[acji] Ptycz – Skryhałów. Wojska
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ochotnicze, po odparciu pod Grabowem ataku kawalerii, doszły dnia 25 [listopada] o godz. 16 do Wlk. Sielutycz, gdzie zanocowały, po czym od godziny
5 dnia 26[listopada], przy ustawicznej walce oddziałów straży tylnej, maszerowały na Bielewo, Żytkowicze i Mikaszewicze. Dnia 27 [listopada], o godz.
3, podczas odpoczynku we wsi Ludeniewicze, gen. Bałachowicz otrzymał
wiadomości o przejściu pozostałych oddziałów jego armii do Polski, wobec
czego wydał rozkaz dalszego marszu na Sienkiewicze, gdzie grupa dotarła bez
styczności z nieprzyjacielem dnia 29 listopada, o godz. 10, i pozostała do
8 grudnia. W dniu tym gen. Bałachowicz powrócił z Warszawy i zarządził
wycofanie swych oddziałów do Łachwy, gdzie nastąpiło rozbrojenie.
Działania brygady atamana Iskry
Pozostaje nam jeszcze wyjaśnić losy prawoskrzydłowej grupy gen. Bałachowicza, tj. brygady atamana Iskry. Zostawiliśmy ją w chwili zajęcia przez nią
Lelczyc; dnia 14 listopada ruszyła stamtąd przez Łuczenki, Średnią Rudnię,
Dziewoszyńskie na Owrócz. W nocy z 16 na 17 XI grupa ta wyrzuciła ze
wsi Pieski jakiś niewielki oddział, należący do 58. dywizji sowieckiej, lecz
o świcie 17 XI – brygada włościańska została wyparta z Owrócza. Pod naciskiem
58. dywizji grupa atamana Iskry cofała się na Simonowicze, Ozierany, Turów.
Po próbie oporu pod Ozieranami ostatecznie i te oddziały Armii Ochotniczej
schroniły się za granicę Polski – w Olszynach. Dowódca tej brygady, ataman
Iskra-Łochwicki, opuścił ją przy pierwszych niepowodzeniach, pozostawiwszy
dowodzenie płk. Ławocznikowowi. W ogóle był to oddział40, którego działalność sam gen. Bałachowicz ocenił bardzo ujemnie.
Na terytorium polskim, 1. dywizja zajęła odcinek nad rzeką Słuczą, zaś
dywizja 2. i 3. skoncentrowały się wraz z zakładami w rejonie Łunińca. Rozkazem nr 37 z dnia 2 grudnia 1920 została utworzona specjalna komisja do
likwidacji Armii Ludowo-Narodowej.
Postaramy się obecnie wyjaśnić, czy w zaznaczonych warunkach, tj. przy
tak niedostatecznym zaopatrzeniu, niskich stanach liczebnych i słabym duchu
żołnierzy – można było spodziewać się pomyślnego wykonania tak trudnego
planu.

V. Wnioski ogólne
Mała pod względem ilości wojsk, rozciągłości czasu i terenu kampania białoruska gen. Bałachowicza – szczególnie mała, gdy się ją zestawi z działaniami,
do których przyzwyczaiła nas wojna światowa, niemniej jednak jest bardzo
pouczająca ze względu na manewr sowiecki oraz pomyślne wymknięcie się
40

Swoboda z dnia 5 grudnia 1920 [r.], nr 120, artykuł E.K. pt. „Rozmowa z gen. Bułak-Bałachowiczem”.
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Armii Ochotniczej z zaciśniętego pierścienia wroga. W rozmowie telefonicznej z dowódcą frontu zachodniego, dowódca 16. armii sowieckiej obiecywał
16 listopada całkowite zniszczenie wszystkich sił gen. Bałachowicza, znajdujących się w trójkącie Mozyrz – Rzeczyca – Czarnobyl, w okresie 5–6 dni41. Jednak
rzeczywistość zadała kłam tym zamierzeniom i ujemny wynik operacji można
przypisać albo wielkiej sztuce osaczanych, albo omyłkom osaczających, więc
też przestudiowanie tych okoliczności powiększy nasze doświadczenie bojowe
i życiowe. Rozważania na temat znaczenia, jakie w rozwoju sowieckiej sztuki
wojennej zajmuje walka z Armią Ludowo-Ochotniczą, doprowadzają jednego
z autorów do konkluzji, że w ciągu trzech lat wojny sowiecka myśl operacyjna
zakreśliła zamknięte koło, mając jako punkt wyjścia i dojścia – partyzantkę42.
Jednak piękne takie uogólnienie może wystarczyć zwycięzcy – zwyciężeni muszą
gruntowniej doszukiwać się przyczyn porażki. W ostatecznej konsekwencji
swych dociekań zwyciężeni przypisywali całą winę najpierw kierownikom
całości działań, tj. pojedynczym osobistościom, potem wina została zrzucona
na wszystkich, czyli – inaczej mówiąc – na nikogo. Najciekawsze uwagi o przyczynach niepowodzenia wyszły spod pióra B.W. Sawinkowa43, choć nie są one
wolne w wielu momentach od subiektywizmu politycznego. „Dla zwyciężenia
komunistów, pisze on, potrzeba koniecznie czterech następujących warunków:
1) przychylności ze strony chłopów rosyjskich, 2) przychylności ze strony
Czerwonej Armii, 3) posiadania »białej« armii, zorganizowanej demokratycznie
pod względem budowy i ducha dla celów wspólnej z chłopstwem walki partyzanckiej, 4) przychylności i pomocy ze strony państw ościennych”44. Stosunek
chłopów do akcji gen. Bałachowicza był, według Sawinkowa, przyjazny: „Jeśli
nie powstali oni masowo, wina tkwiła jedynie w niedostatecznej propagandzie”.
Żołnierz sowiecki nie okazał chęci do boju i bił się źle.
W organizacji Armii Ochotniczej Sawinkow widzi wiele stron dodatnich, lecz
więcej ujemnych; przygotowanie do partyzantki i świadomość walki o „trzecią
Rosję” posiadała tylko dywizja 1. i pułk konny; inne oddziały stały znacznie
niżej, jak np. 2. dywizja – stanowiąca mieszaninę dawnego i nowego ducha
wojskowego. W dalszym ciągu Sawinkow omawia cechy ujemne armii, wśród
których wymienia: 1) polityczne nieprzygotowanie dowództwa do kampanii
rewolucyjnej; 2) niezrozumienie nowych podstaw wzajemnego stosunku oficera
i szeregowego; 3) osobistą niechęć oficerów do dowództwa; 4) zaliczenie Żydów
do swych wrogów; 5) dążenie dowódców do politycznego uniezależnienia się
41

Kakurin i Mielikow, dz. cyt., s. 405.
N. Kudriawcow, dz. cyt., s. 114.
43
Inne oceny wyszły spod piór dowódców formacji ochotniczych, utworzonych w Polsce
i Rosji (Akta Rosyjskiego Komitetu Politycznego, lit. A i notatka B.R. Herszelmana za listopad – grudzień 1920 r.).
44
Russkaja dobrowolczeskaja armja w pochodie, s. 43.
42
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od Komitetu Politycznego; 6) brak wśród masy żołnierskiej uświadomienia
celu walki i w ogóle niski poziom moralny45.
W sprawie ustosunkowania się do działań Armii Ochotniczej państw ościennych Sawinkow stwierdza, że teoretycznie były one nastrojone przychylnie, lecz
w praktyce faktyczną pomoc okazała tylko Polska, która zresztą była skrępowana
zawieszeniem broni i przystąpieniem do pertraktacji pokojowych. Sukcesy
gen. Bałachowicza wyraziły się w szybkości, z jaką dotarł on do Dniepru,
następnie w wygraniu całego szeregu bojów z 10. dywizją piechoty sowieckiej
i jej posiłkami, wreszcie w przedarciu się do granicy polskiej. Powodzenia te
wynikały z niespodziewanego natarcia na nieprzyjaciela, rozrzuconego na
ogromnym froncie, oraz – w niektórych starciach – z udatnego skoordynowania
natarcia czołowego z flankowym. Znakomite wyprowadzenie przez gen. Bałachowicza z matni małego oddziału jaskrawo zarysowuje jego zdolność dowodzenia; natomiast nie można zauważyć kierowania akcją większych związków;
stanowczo nie znać jego wpływu ani na płk. Mikoszę, ani na atamana Iskrę,
czy też na doświadczeńszych od nich – płk. Matwiejewa i płk. Pawłowskiego,
z których każdy oddzielnie i o innej porze atakuje Rzeczycę.
Ogólną przyczyną niepowodzenia Armii Ochotniczej było zbyt późne wyjście na front przeciwsowiecki; wystąpienie dopiero w listopadzie postawiło ją
wobec bardzo znacznej przewagi nieprzyjaciela, rozporządzającego swobodnie,
po zawarciu rozejmu, wszystkimi swymi siłami, podczas gdy Armia Ochotnicza była pozbawiona potężnej pomocy zwycięskich już wtedy wojsk polskich;
w tych warunkach walka przedstawiała się beznadziejnie.
Z poszczególnych przyczyn, pierwszą było niedostateczne zaopatrzenie.
Niezależnie od wyczerpywania się zasobów materiałowych w tym okresie także
i w wojsku polskim, winę złego zaopatrzenia armii ochotniczych ponoszą
przede wszystkim ich dowódcy oraz Rosyjski Komitet Polityczny, który ani nie
potrafił nadać dostatecznej powagi swym wielokrotnie powtarzanym żądaniom
w tej dziedzinie, ani nie okazywał żadnej w tym kierunku samodzielności.
Przede wszystkim zaś większą powagę żądaniom swym powinny były nadać
armie ochotnicze za pomocą wcześniejszego wyjścia na linię bojową, wtedy,
kiedy to było rzeczywiście cenne i ważne tak pod względem politycznym, jak
i moralnym.
Drugą z przyczyn był tragizm położenia tych wojsk w chwili rozpoczęcia
przez nie działań wojennych. Z jednej strony – złe przygotowanie bojowe
czyniło samodzielną walkę bezcelową, zaś z drugiej – stała się ona sprawą
honoru tych oddziałów. Hańbą przecież byłoby trafić do polskich obozów
koncentracyjnych, nie skrzyżowawszy nawet broni z sowietami po czterech
miesiącach przygotowań!
45

Zaznaczone uwagi i wnioski zaczerpnięto z opracowania B.W. Sawinkowa, Armia ludowo-ochotnicza w roku 1920. Znalazły one potwierdzenie w badaniu własnym.
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Trzecia przyczyna leżała w tworzeniu armii ochotniczych na terenie Polski
wyłącznie z jeńców sowieckich. Był to sposób łatwy, tani i szybki; natomiast,
wobec braku wszelkiej kontroli, element zarówno szeregowych, jak i oficerów,
wychodzący z obozów jeńców, był pod względem prawomyślności politycznej
bardzo niepewny, bojowo zaś – niewysokiej wartości. Toteż żołnierz ten, jak
widzieliśmy poprzednio, parokrotnie przeszedł do nieprzyjaciela, a niejednolite
jego w masie pojmowanie obowiązków w stosunku do ojczyzny rozwinęło
wzajemną nieufność pomiędzy podwładnymi i przełożonymi.
Czwartą przyczyną był brak wodza możliwego do przyjęcia przez Polskę,
który zjednoczyłby w swym ręku całą władzę nad wszystkimi formacjami
ochotniczymi i poprowadziłby je ku wspólnemu celowi. Tymczasem dowódcy
takiego nie było; nie nadawał się nań ani gen. Bałachowicz, ani gen. Permikin.
Osoba gen. Bałachowicza, znana z udziału w walkach Armii Północno-Zachodniej, spotykała sprzeciwy nawet w Armii Ludowo-Ochotniczej, gdzie
poza kadrą przybyłą z Estonii, pozostałe elementy nie były z jego osobą złączone ani poprzednią służbą, ani wspólnością interesów. Nieposzlakowany pod
względem reputacji bojowej i osobistej gen. Permikin nadawał się co najwyżej
na dowódcę pułku, lecz nie na trudne i skomplikowane pod względem politycznym i wojskowym stanowisko głównego dowódcy narodowościowych
formacji ochotniczych.
Następną – piątą – przyczyną było rozbicie sił tych formacji, i tak niedostatecznych, z powodu zupełnej rozbieżności zamierzeń armii rosyjskiej Permikina i białoruskiej Bałachowicza, o czym mówiliśmy już poprzednio, oraz
złych stosunków pomiędzy obu generałami, datujących się od czasu wspólnej
służby u gen. Judenicza.
Szósta przyczyna to obranie przez obu generałów planów nieodpowiadających ani warunkom chwili, ani liczebności ich sił. Gen. Bałachowicz początkowo planował przerwanie frontu sowieckiego w rejonie Mozyrza, po czym
dalszy marsz na wschód, bez zabezpieczenia tyłów, w kierunku na Smoleńsk
lub też Czernichów czy Kijów, w zależności od rozwoju wypadków. Następnie
odstąpił od tego „szalonego”, jak go określił Sawinkow, planu, zamierzając
zająć tylko Żłobin – Mozyrz – Owrócz, i stamtąd uderzyć już nie na wschód,
a na północ – na Borysów i Bobrujsk, celem wyzwolenia Białorusi. Plan ten
był bardzo szeroki i przekraczał możliwości Armii Ludowo-Narodowej; sam
gen. Bałachowicz liczył na powstanie chłopskie na Białorusi i na dezercję żołnierzy z szeregów sowieckich do oddziałów ochotniczych. Rachuby te jednak
zawiodły. W owym czasie bolszewizm nie utracił był jeszcze swej siły atrakcyjnej,
którą porywał masy; ludności miejscowej nie chodziło jeszcze o walkę z bolszewikami, lecz jedynie z jednostkowymi nadużyciami administracji sowieckiej;
Armia Ludowo-Ochotnicza była witana na Białorusi nie jako wyrazicielka idei
państwowego odrodzenia, lecz tylko jako oswobodzicielka od ciężarów chwili.
Chłop, nauczony doświadczeniem rewolucji, zajął stanowisko wyczekujące,
uzależniając akces swój do tej czy innej strony od własnej oceny wyników
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walk. W szczególności chłop białoruski odniósł się przeważnie biernie do
armii gen. Bałachowicza z powodu małej skali jej działań i słabej propagandy
programu politycznego; nazwisko Bałachowicza nie wzbudzało w nim żadnych
nastrojów socjalnych, więc gdy przeważył w nim „patriotyzm wsi i stodoły” –
nie wyszedł on na szerszą arenę działań; wszelkie rachuby gen. Bałachowicza
wzmocnienia swych sił przez powstańców – zawiodły i musiał on pójść drogą
normalnej walki wojska regularnego, opartego na zorganizowanym miarowo
froncie i liniach zaopatrzenia, do czego nie miał dostatecznych sił ani środków.
Brak wojsk stawał się szczególnie niebezpieczny wobec silnej przewagi liczebnej
wojsk sowieckich.
Siódmą przyczyną był brak dobrych oficerów. Charakteryzowaliśmy ich
już poprzednio; teraz powiemy tylko ogólnie, że o ile byli oni jeszcze możliwi
w walce czysto partyzanckiej, o tyle w wojnie regularnej musieli całkowicie
zawodzić, doprowadzając do porażek częściowych, pociągających za sobą klęskę
ogólną.
Wreszcie ósmą przyczyną był brak podstawy operacyjnej, której urządzenie,
wraz z zorganizowaniem regularnego dowozu wszelkiego zaopatrzenia, było
bardzo utrudnione wskutek zniszczenia kolei i złego stanu dróg polnych.
Brak ten, przy niemożności zaopatrywania wojsk za pomocą rekwizycji, tak
ze względu na stosunek do chłopów, jak i z uwagi na ubóstwo wyniszczonego
kraju, powodował niejednokrotnie głodowanie armii, bardzo ochładzająco
działające na tych żołnierzy sowieckich, którzy ewentualnie myśleli o przejścia
do wojsk ochotniczych.
W samym rozwoju operacji musimy podkreślić następujące momenty:
1. Złe prowadzenie, pomimo znacznej ilości kawalerii, rozpoznania, co
spowodowało szereg niespodzianek, niejednokrotnie fatalnych.
2. Niedostateczna łączność pomiędzy oddziałami nawet tej samej grupy, skąd
powstawało częste wzajemne zwalczanie się – szczególnie po zapadnięciu nocy.
3. Niedbałe ubezpieczanie się, pociągające za sobą znaczne nawet straty
i brak odpoczynku.
4. Zupełne nieskoordynowanie działań płk. Matwiejewa i płk. Pawłowskiego,
co spowodowało nieudanie się całego planu.
5. Bezczynność grupy atamana Iskry, jej samowolne cofnięcie się przy pierwszem starciu z nieprzyjacielem i opuszczenie grupy przez jej dowódcę.
6. Zbyt pośpieszne opuszczenie Mozyrza przez grupę płk. Mikoszy, bez
obrony miasta, mającego ku temu doskonałe warunki naturalne, co spowodowało cofanie się gen. Bałachowicza spod Rzeczycy drogą dłuższą i gorszą.
Spośród stron dodatnich należy podnieść umiejętne wymknięcie się
gen. Bałachowicza z grupą, osobiście przez niego prowadzoną; należy tu zaznaczyć umiejętne demonstrowanie w pewnym określonym kierunku i jednoczesne
rozpuszczanie fałszywych wiadomości o swych zamiarach, następnie maszerowanie skrytymi drogami w najtrafniej obranym kierunku; posuwanie się
nocami, przy wydobyciu z oddziału ogromnego wysiłku marszowego w bardzo
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trudnym terenie, wreszcie – umiejętność nagłego i gwałtownego uderzenia
na nieprzyjaciela, zamykającego drogę odwrotu. Należy także podkreślić cały
szereg pięknych czynów poszczególnych jednostek i osobistości, których, dla
braku miejsca, nie możemy tu, pomimo posiadanego materiału, wyszczególniać; o niektórych z nich poprzednio wspomnieliśmy. W każdym razie,
wtargnięcie armii gen. Bałachowicza na Białoruś przysporzyło dowództwu
sowieckiemu wiele kłopotu i uspokojenie nastąpiło dopiero po przejścia przez
Armię Ochotniczą granicy polskiej.
W działaniach wojsk sowieckich rzucają się nam w oczy następujące fakty:
1. Zbytnia ostrożność dowództw, spowodowana prawdopodobnie przegraną
warszawską, wskutek której były tworzone tak wielkie – jak widzieliśmy
– odwody.
2. Zbyt forsowne marsze (jak np. marsz 17. dywizji w dniu 16 XI).
3. Zbytnie skomplikowanie manewru 17. dywizji w dniu 17 XI.
4. Niedbałe prowadzenie służby zwiadów i ubezpieczeń.
5. Bardzo zła służba łączności.
W poszczególnych rodzajach broni trud całej kampanii ponosiła piechota,
którą po ciężkich marszach, przy bezpośrednim spotkaniu z nieprzyjacielem,
spotykała zwykle porażka. Kawaleria, dzięki swej małej liczebności, nie odegrała żadnej prawie roli. Artyleria (jak np. 17. dywizji) nie skończyła swej
reorganizacji, często spóźniała się do walki, przez co charakter jej stawał się
niezdecydowany. Wreszcie batalion inżynieryjny bił się pod Rzeczycą jako
piechota, nie wykonując jednocześnie swej służby specjalnej.
Przechodzimy do ostatecznego wniosku.
Z zawarciem przez Polskę w dnia 12 października 1920 roku rozejmu wyjście na linię bojową ochotniczych formacji przeciwsowieckich, niedostatecznie
przygotowanych, nie było operacyjnie uzasadnione i z powodu całego szeregu
warunków – było z góry skazane na niepowodzenie. Nakazy honoru nie pozwoliły jednak wojskom ochotniczym na złożenie broni przed skrzyżowaniem
jej z Sowietami. Wśród działań Armii Ludowo-Ochotniczej specjalne cechy
walki partyzanckiej zaznaczyły się szczególnie w działaniach tej grupy, która
znalazłszy się na wschód od Mozyrza, potrafiła stosunkowo pomyślnie ujść
przed całkowitym otoczeniem taktycznym.

Glaukopis nr 33 | 443

Dodatek
Skład i stan liczebny Armii Ludowo-Narodowej
1. dywizja „śmierci” płk. potem gen. mjr. Matwiejewa
Pułki:

1. partyzancki
2. pskowski
3. ostrowski
4. wozniesieński.
Dywizjon artylerii konnej – 8 dział.
Batalion inżynieryjny.
Oddziały sztabowe, sztaby i zakłady.
Razem około 4000 ludzi, w czym 2600 bagnetów i szabel.

2. dywizja płk. Mikoszy
Pułki:
św. Jerzego,
miński,
smoleński,
witebski.
Dwie baterie, w tym jedna samodzielna św. Jerzego – razem 8 dział.
Kompania inżynieryjna.
Oddziały sztabowe, sztaby i zakłady.
Razem około 4800 ludzi, w czym 3200 bagnetów i szabel.
3. dywizja wołoska gen. mjr. Jarosławcewa
Pułki:
kazański
jarosławski,
niżegorodski,
samarski.
3. dywizjon artylerii – jedna bateria (5 dział).
Razem około 2200 ludzi, w czym 1500 bagnetów.
Brygada włościańska atamana Iskry-Łochwickiego
Pułki:
kijowski,
nowogrodzko-włodzimiersko-wołyński,
konny putywlski.
Sotnia Merkułowa.
Razem 1200 bagnetów i szabel.
Dywizja kawalerii płk. Pawłowskiego
Pułki: 1. konny,
huzarski,
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ułański,
tulski dragoński
Razem około 1100 ludzi, w czym 400 bagnetów i 700 szabel.
Samodzielny pułk tubylczy kawalerii płk. Madatjana
100 bagnetów i 30 szabel.
Pułk kozaków dońskich płk. Duchopielnilkowa
1200 szabel.
Osobista sotnia gen. Bułak-Bałachowicza
Około 120 szabel.
Pułk kolejowy
W stadium formowania się.
Ogółem w armii – 14 750 ludzi, w czym 11 050 bagnetów i szabel, zaś
razem ze sztabami, oddziałami sztabowymi i zakładami armii – około
20 000 ludzi.
*
The Belarusyn campaign of the Russian People’s Volunteer
Army of Gen. Bułak-Bałachowicz in 1920
General Stanisław Bułak-Bałachowicz was one of the best-known commanders of Russian units fighting alongside the Polish forces against the Bolsheviks
in 1920. Following the armistice between Poland and Bolshevik Russia, his
Russian People’s Volunteer Army fought alone as it commenced an offensive
in Belarus in the direction of the town of Mozyr in early November 1920.
A detailed study written in 1928 by Gen. Panteleimon Simanskii, a former
Tsarist army officer, is one of the few sources on this failed military operation.
The author - based on the documents of Gen. Bałachowicz’s staff as well as
Polish and Bolshevik publications - presents an in-depth, point-by-point
description of the operations conducted by both sides. Initially successful, Gen.
Bałachowicz’s army – consisting of only 20,000 soldiers – was crushed after
only three weeks of fighting by overwhelming Bolshevik forces and compelled
to retreat. This was the last episode of the Russian Civil War.
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Recenzje i noty

O KSIĄŻKACH

Mark Paul

JAN GRABOWSKI,

JUDENJAGD.
POLOWANIE NA ŻYDÓW,
1942–1945.

STUDIUM DZIEJÓW PEWNEGO POWIATU

(WARSZAWA: STOWARZYSZENIE CENTRUM BADAŃ
NAD ZAGŁADĄ ŻYDÓW, 2011); WYD. ANGIELSKIE: THE HUNT FOR THE JEWS. BETRAYAL AND
MURDER IN GERMAN-OCCUPIED POLAND (BLOOMINGTON AND INDIANAPOLIS: INDIANA UNIVERSITY PRESS, 2013)*

Na międzynarodową konferencję naukową pt. „Wokół pomocy dla Żydów
w okupowanej Europie”, współorganizowaną przez Instytut Pamięci Narodowej
w Warszawie w dniach 13–15 listopada 2014 r., zaproszono Jana Grabowskiego
z University of Ottawa. Miał on wziąć udział w panelu dyskusyjnym „Upamiętnienia Sprawiedliwych w Polsce” oraz prowadzić jako moderator sesję „Sprawiedliwi
wśród Narodów Świata – wyzwania”. Wybór ten musiał dziwić tych, którzy zapoznali się z książką prof. Grabowskiego Judenjagd, wydaną również z uzupełnieniami
po angielsku pt. The Hunt for the Jews. Jej główną tezą było, że to Polacy – a chłopi
przede wszystkim – przyczynili się walnie do powodzenia akcji eksterminacyjnej
Żydów w czasie II wojny światowej. W narracji tego autora udział w tych działaniach
*

Niniejszy artykuł jest zapowiedzią obszernej recenzji, która ma się ukazać w języku angielskim.
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Niemców został właściwie zredukowany do nieokreślonego tła opisywanych wydarzeń, a głównymi mordercami pozostawali Polacy.
Książka prof. Grabowskiego spotkała się z wnikliwą i ostrą krytyką polskich
naukowców2. Prof. Krystyna Samsonowska wzięła pod lupę warsztat badawczy
prof. Grabowskiego, wskazując liczne pominięcia przypadków uratowanych Żydów
i ratujących Polaków oraz brak uwzględnienia relacji polskich i perspektywy ratujących3. Rzeczywiście liczba mankamentów warsztatu tego historyka jest porażająca.
Mimo szczupłego obszaru badawczego – z dwudziestu trzech uznanych przez Yad
Vashem Sprawiedliwych z powiatu Dąbrowa Tarnowska prof. Grabowski potrafił
zidentyfikować zaledwie dwunastu, czyli trochę więcej niż połowę (!). Sześciu z nich
jest wymienionych tylko z nazwiska w aneksie, bez opisu ich wysiłków w ratowaniu Żydów. Chociaż informacje o nich są znane badaczom4 i łatwo dostępne,
np. w Internecie na portalu Yad Vashem5, w ogóle nie zostali wymienieni następujący Polacy (w nawiasach podaję rok ich uznania za Sprawiedliwych): Anna Błoch
(1998), Franciszek i Bronisława Bochenek (2005), Stanisław i Anna Jaje (2010),
Józef i Genowefa Kiwior (1998), Ignacy i Józefa Kostka (1995) oraz Wojciech
Kowalski i Lucylla Chmura-Kowalska (1992).
Warto bliżej się przejrzeć przypadkowi rodziny Jajów, ponieważ nie pasuje on do
twierdzenia prof. Grabowskiego, jakoby istniało społeczne przyzwolenie na mordowanie Żydów. Rodzina ta przez kilka lat w Lubaszu pod Szczucinem ukrywała
krawca Shiyera Mutzenmachera. Podczas pobytu w tej wsi Mutzenmacher szył
ubrania dla wielu wieśniaków i od czasu do czasu u nich także nocował. Z relacji
Stanisława Jajego, złożonej przed nadaniem mu tytułu Sprawiedliwego przez Yad
Vashem, wiemy, że fakt ten był w tej wiosce powszechnie znany6. Nic o nim nie
wspomina prof. Grabowski.
Prof. Grabowski pomija także większość osób zaangażowanych w ratowanie
Żydów, lecz niewyróżnionych przez Yad Vashem medalem Sprawiedliwego. Przykładem może być działalność Polaków Ignacego i Józefy Kostków, związanych
z Franciszkiem Borsą, sołtysem oraz komendantem placówki AK. Ludzie ci wspólnymi siłami uratowali około dwudziestu Żydów. Prof. Grabowski wspomina zaledwie o jednym uratowanym Żydzie, choć nie podaje nawet imienia Borsy. A to
2

B. Musiał, „Judenjagd – »umiejętne działanie« czy »zbrodnicza perfidia«”, Dzieje Najnowsze,
nr 2 (2011): s. 159–170; tegoż, „Odpowiedź na replikę Jana Grabowskiego: »Rżnięcie nożem,
czyli polemika historyczna à la Bogdan Musiał«”, Dzieje Najnowsze, nr 4 (2011): s. 171–177.
3
K. Samsonowska, „Dąbrowa Tarnowska – nieco inaczej”, Więź, nr 7 (2011): s. 75–84.
4
I. Gutman, S. Bender (red.), The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations. Rescuers
of Jews in the Holocaust, t. 4 i t. 5 (Jerusalem: Yad Vashem, 2004).
5
The Righteous Among The Nations, The Righteous Database, Yad Vashem, http://www.
yadvashem.org/yv/en/righteous/. Z powiatu Dąbrowa Tarnowska zostali także nagrodzeni:
Józef i Józefa Gibes (1998), Piotr Heleniak i Anna Heleniak-Kaczmarczyk (1993), Stanisław
Pagos i Zofia Pagos (1979), Franciszek Sołtys (2013), Bolesław Sroka (2013), Feliks Świerczek
(1989), Wiktor Wójcik i Emilia Wójcik-Kułaga (1992), Ewa Zając (1965).
6
A.K. Musiał, Lata w ukryciu (Gliwice: n.p., 2002): s. 344–349.
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przecież tylko wierzchołek góry lodowej osiągnięć siatki tego akowca7. Chociaż
była to inicjatywa oddolna, komendant Borsa wyzyskał do operacji ratunkowej
zorganizowaną siatkę. Gdyby zrobił to wbrew obowiązującym rozkazom, zostałby
ukarany. Tak się naturalnie nie stało, AK bowiem aprobowała takie akcje, zostawiając decyzję – a chodziło przecież o sprawy życia i śmierci dla ratującego i jego
rodziny – indywidualnej inicjatywie żołnierzy. Prof. Grabowski naturalnie także
o tym nic nie napisał.
Kolejnym przykładem opisanym przez uratowanego Żyda, Leona Kamma, jest
wspólny wysiłek Józefa Wójcika i jego siostry Antoniny Wójcik-Czerwińskiej oraz
kilku innych chłopów, wspieranych przez dwóch grantowych policjantów. Uratowano trzy osoby z rodziny Kammów: Majera oraz jego dzieci Leona i Cesię. Polacy
stworzyli specjalną grupę, sieć konspiracyjną, aby ratować Żydów8. Nic o tym prof.
Grabowski nie wspomina. Niektórzy z tych Polaków pobierali od Kammów opłatę
za pożywienie (głównie dlatego, że sami byli biedni i nie jest przecież grzechem
spodziewać się od ratowanych udziału w kosztach pomocy), ale ta historia również
nie pasuje do ujemnego obrazu opłacanych ratujących w Judenjagdzie. Według
Grabowskiego, płatna pomoc to szantaż i wymuszanie, właściwie nie różni się
specjalnie od szmalcownictwa, co jest zwyczajnym nadużyciem ze strony autora.
Relacja Leona Kamma potwierdza wcześniejszą relację Antoniny Wójcik-Czerwińskiej9, która znalazła się w tomie opracowanym przez lokalnego badacza Adama
Kazimierza Musiała. W swojej krytycznej recenzji Judenjagd historyk Krystyna
Samsonowska napisała: „Ważnym i bardzo ciekawym materiałem, do którego nie
dotarł [Jan Grabowski], okazała się – może niezbyt fachowo wydana, ale ważna –
dwutomowa, licząca blisko 600 stron publikacja Adama K. Musiała Lata w ukryciu”10. Mimo tych wskazówek także w The Hunt for the Jews prof. Grabowski nie
był skłonny uwzględnić relacji zawartych w tomie Musiała, uznając je zapewne za
bezwartościowe, ponieważ pochodzą od Polaków chrześcijan.
Tematowi Kościoła i duchowieństwa katolickiego w procesie udzielania pomocy
Żydom prof. Grabowski poświęca niewiele miejsca, ponieważ rzekomo istnieją
na ten temat tylko strzępy dowodów („shreds of evidence”), a archiwa Kościoła
pozostają ponoć szczelnie zamknięte („remain shut tight”). Gdyby naukowiec
ten pofatygował się do archiwów kurialnych, mógłby tak twierdzić. Ale nie ma
dowodów na to, że to zrobił.
Zanim przejdziemy do podanych przez prof. Grabowskiego przykładów zachowania się księży, spójrzmy na sposób, w jaki scharakteryzował religijność „chłopów”.
Jest to ściśle związane z tezą autora o rzekomym społecznym przyzwoleniu na
7

The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations, t. 4, s. 381; A.K. Musiał, Lata w ukryciu…, s. 115, 145, 505–507.
8
Wywiad z Leonem Kammem (w języku angielskim), Wirtualny Sztetl, http://www.sztetl.org.
pl/pl/article/dabrowa-tarnowska/16,relacje-wspomnienia/26266,interview-with-leon-kamm/.
9
A.K. Musiał, Lata w ukryciu…, s.104–107.
10
K. Samsonowska, Dąbrowa Tarnowska – nieco inaczej…, s. 75–84.

Glaukopis nr 33 | 449

mordowanie Żydów. W angielskiej wersji Judenjagd prof. Grabowski cytuje z uznaniem wypowiedź współczesnego filozofa ateisty Zbigniewa Mikołejki. W wywiadzie, który ukazał się w Gazecie Wyborczej w grudniu 2010 r., Mikołejko twierdzi
stanowczo: „W naszym kraju na dobrą sprawę nie ma pojęcia grzechu [...] Po
wyjściu z kościoła można natomiast wszystko. Wiarę zawiesza się na kołku”. Te
pseudonaukowe rozważania są cytowane, bo pasują do ogólnej tezy Grabowskiego,
nie znajdziemy natomiast w jego książce cytatów ukazujących prawdziwy stosunek ludności polskiej do losu, jaki spotykał Żydów z rąk Niemców, np. notatki
ważnego świadka tamtych wydarzeń, gen. Johannesa von Blaskowitza, który już
w lutym 1940 r. napisał: „Popełnione na Żydach gwałty wywołują nie tylko wstręt
wśród bogobojnej z gruntu ludności polskiej, ale wytworzają także uczucie głębokiego współczucia dla ludności żydowskiej”11. Tak oto frywolna opinia teoretyka
postwspółczesności została nobilitowana do rangi świadectwa historycznego, a cenne
źródło archiwalne odrzucone jako nieprzydatne do opisania i zrozumienia tragedii
niemieckiej okupacji.
Prof. Grabowski lubi zastępować badania i kwerendę ,,błyskotliwymi” teoriami.
W swojej pracy nie podał znanych od dawna relacji – w tym żydowskich – na
temat pomocy księży dla Żydów. Warto je w tym miejscu przypomnieć. Na przykład od czasu przyznania odznaczenia przez Yad Vashem Czesławowi Wojewodzie
w 1989 r. wiadomo, że ten Sprawiedliwy ulokował Żydówkę, Leę Amnuth, u ks.
Franciszka Okońskiego, proboszcza w Luszowicach pod Dąbrową Tarnowską, gdzie
szczęśliwie doczekała końca okupacji12. Samuel Goldberg i Izaak Goldberg z kolei
przez pewien czas ukrywali się na gospodarstwie ks. Jana Jakubowskiego w Oleśnie13. Henryk Adler, który ukrywał się w Ćwikowie, także wyraził podziękowanie
ks. Jakubowskiemu za okazaną pomoc14. Dolek Kegl (później Bernat) dziękował
ks. Wojciechowi Dybcowi z Bolesława za to, że dostarczył jemu i bratu Romanowi
metryki chrztu i urodzenia15. Lucylla Chmura-Kowalska z Dąbrowy Tanowskiej,
także udekorowana przez Yad Vashem, otrzymała metrykę dla ukrywanego Henryka Marguliesa od znajomego księdza16. W Maniowie pod Szczucinem Aniela
Podkówka przechowywała dziewczynkę żydowską, Irenę Mosiek, która pobierała

11

J. Noakes, G. Pridham (red.), Nazism 1919–1945. A History in Documents and Eyewitness
Accounts, t. 2: Foreign Policy, War and Racial Extermination (New York: Schocken Books,
1988): s. 939; S. Wroński, M. Zwolakowa, Polacy Żydzi 1939–1945 (Warszawa: Książka
i Wiedza, 1971): s. 39.
12
The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations, t. 5, s. 885–886; The Righteous Among
The Nations, The Righteous Database, Yad Vashem, ID 10667623.
13
A.K. Musiał, Lata w ukryciu…, s. 273.
14
Tamże, s. 284.
15
S. Wroński, M. Zwolakowa, Polacy Żydzi 1939–1945…, s. 345.
16
„Rodzina Kowalskich”, Polscy Sprawiedliwi, Polin Muzeum Historii Żydów Polskich,
http://www.sprawiedliwi.org.pl/pl/family/249/ (dostęp: 7 VI 2016).
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lekcje religii od księdza w Szczucinie17. Gdy Niemcy weszli do Szczucina we wrześniu 1939 r., tamtejszy ksiądz wyszedł w ubraniach liturgicznych i błagał ich, aby
przestali znęcać się nad Żydami18. O tych udokumentowanych faktach nie ma
żadnej wzmianki w książce prof. Grabowskiego.
Nie podając źródła, prof. Grabowski twierdzi w The Hunt for the Jews, że pięciu
Żydów zostało zamordowanych w Wietrzychowicach w 1943 r. – „ukrywani przez
miejscowego księdza, a zdenuncjonowani przez drugiego księdza” („hidden by the
local priest, denounced by another priest”). Autor nie podaje nazwisk tych księży.
Informacja ta pochodzi z cytowanego w innym kontekście wywiadu Adama Merca
(Merza), ongiś Majera Künstlicha, urodzonego w 1935 r., udzielonego University
of Southern California Shoah Foundation – The Institute for Visual History and
Education (nr 46249). Wraz z rodzicami Adam Merc podczas okupacji mieszkał
u rodziny Gibesów w Jadownikach Mokrych. Ukrywał się tam również Szymon
Goldberg, o którym prof. Grabowski nie wspomina19. Kłopot z tą relacją jest taki, że
ks. Jakub Opioła, który proboszczował w Wietrzychowicach nieustannie od 1935 do
1965 r., przeżył wojnę. Nie ma też żadnych wiarygodnych źródeł potwierdzających
rzekomą denuncjację. Mamy więc do czynienia z zarzutem „afirmowanym”, lecz
niesprawdzonym. Twierdząc, że Żydzi mogli najwyżej ukraść gdzieś na polu jakieś
ziemniaki, a na pewno nie zajmowali się rabunkiem, prof. Grabowski nie podał
o wiele bardziej wiarygodnych informacji zawartych właśnie w relacji Adama Merca,
na którą się powołuje. Otóż Jakub Künstlich, ojciec Adama, zdobył broń i wraz
z Szymonem Goldbergiem chodził do odległych wiosek w celach rabunkowych.
Grożąc chłopom, zabierali jedzenie, kury, króliki, a nawet świnie. Było to powodem
powstawania i narastania konfliktu z poszkodowanymi Polakami. Sposób użycia
relacji Adama Merca jest nie tylko pominięciem, lecz także zastosowaną ukradkiem
manipulacją niegodną naukowca.
Kończąc tę skróconą recenzję, warto podać jeszcze jeden – jakże wymowny
– przykład podejścia prof. Grabowskiego do stosunków polsko-żydowskich. Na
pokazie filmu Pokłosie w Ottawie we wrześniu 2013 r., gdy wprowadzał widzów
w kontekst historyczny, stwierdził, że według historyków Polacy zamordowali
w Jedwabnem od 400 do ponad 1200 Żydów. Co to ma wspólnego z prawdziwą
historią? W pierwszym tomie Wokół Jedwabnego, wydanym przez IPN w 2002 r.,
napisano na s. 17: „Liczba ofiar – przede wszystkim na podstawie wyników ekshumacji – została oceniona na kilkaset”. Pozostaje zapytać, czy IPN powinien
firmować takich historyków?

17
18
19

A.K. Musiał, Lata w ukryciu…, s. 350–351.
P. Friedman, Their Brothers’ Keepers (New York: Holocaust Library, 1978): s. 126.
A.K. Musiał, Lata w ukryciu…, s. 484–488.
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Michał Kowalczyk

FRANCO I SALAZAR.

EUROPEJSCY DYKTATORZY,

(RED.) M. SŁĘCKI, B. SZKLARSKI (WARSZAWA:
VON BOROWIECKY, 2012)

Kraje Półwyspu Iberyjskiego przyciągają
pewną uwagę historyków oraz politologów
w Polsce, jednakże na ich temat ukazała się
po polsku relatywnie skromna liczba publikacji – tyczy się to w szczególności Portugalii.
Zainteresowanie wiąże się często z postaciami
gen. Francisco Franco oraz António Salazara
– prawicowych dyktatorów, którym udało się
szczęśliwie przeprowadzić rządzone przez siebie kraje przez burzliwy okres
II wojny światowej (w której Hiszpania i Portugalia bezpośrednio nie uczestniczyły), jak również przez znaczącą część zimnej wojny1. Postać gen. Franco oraz
problematyka wojny domowej w Hiszpanii wzbudziły oczywiście wymierne
zainteresowanie autorów hiszpańskojęzycznych2, jak również anglojęzycznych3.
Nie ulega wątpliwości, że w publicystyce politycznej padają skrajnie różne oceny
iberyjskich przywódców, zwłaszcza gen. Franco – co na ogół jest motywowane
sympatiami politycznymi autora danego tekstu. Zwolennicy hiszpańskiego
przywódcy podkreślają jego zasługi w walce z komunizmem, podczas gdy
przeciwnicy przypisują mu inspirowanie brutalnego terroru na przeciwnikach
politycznych – spór jest widoczny również na łamach publicystyki polskiej4.
Spośród licznych książek wydanych po polsku, które dotyczą caudillo (jak
określano często gen. Franco) lub Hiszpanii w okresie jego rządów, należy
1

Jeżeli chodzi o okres już po śmierci gen. Franco, to z publikacji polskich autorów warto
wymienić monografię Agnieszki Kasińskiej-Metryki – A. Kasińska-Metryka, Przywództwo
polityczne w Hiszpanii po 1975 roku w perspektywie zmian systemowych (Kielce: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015).
2
Zob. C. Fernández, El general Franco (Barcelona: Editorial Argos Vergara, 1983); A. Reig
Tapia, Franco “caudillo”, mito y realidad. Colección Ventana abierta (Madrid: Editorial Tecnos,
1996); J. Tusell Gómez, La dictadura de Franco. Grandes obras de historia (Barcelona: Ediciones
Altaya, 1996).
3
Zob. J. Casanova, The Spanish Republic and Civil War (New York: Cambridge University
Press, 2010); G. Helen, The Spanish Civil War. A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2005); P. Preston, The Spanish Civil War. Reaction, revolution & revenge (London:
Harper Perennial, 2006); H. Thomas, The Spanish Civil War (London: Penguin Books, 2001).
4
M. Ikonowicz, „Kogo chwalił Giertych”, Przegląd, nr 28 (2006): s. 40–41; D. Kubiak,
„Franco – bohater czy faszysta?”, Najwyższy Czas!, nr 16 (2015): s. 38–39; T. Nałęcz, „Dyktatury nie zasługują na laurki”, Dziennik, nr 169 (2009): s. 16; T. Wołek, „Polska duchota:
Franco, PiS i inteligencja”, Gazeta Wyborcza, nr 105 (2006): s. 13; P. Zychowicz, „Franco
kontra Hitler”, Do Rzeczy, nr 19 (2014): s. 70–71.
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koniecznie wymienić wnikliwą analizę ideologii państwa frankistowskiego
Adama Wielomskiego5, a także równie szczegółową publikację Pawła Skibińskiego6. Nie brakuje w języku polskim biografii poświęconych hiszpańskiemu dyktatorowi. Trzeba wspomnieć o krótkiej, lecz treściwej książce Lidii
Mularskiej-Andziak7, publikacjach Bartosza Kaczorowskiego8 oraz biografii
autorstwa Tadeusza Zubińskiego9. Uwagę polskich badaczy przyciąga również
sama wojna domowa w Hiszpanii, której skutkiem było uzyskanie władzy przez
gen. Franco. Warto tutaj przywołać zwięzłą publikację Marka Chodakiewicza
na temat wydarzeń w Hiszpanii z lat 1936–1939, w której podważa on lewicową narrację odnośnie do gen. Franco i dramatycznych wydarzeń przed jego
dojściem do władzy10. Natomiast obszerniejsza (i przeznaczona dla czytelników
już dobrze zaznajomionych z tym tematem) jest wydana po polsku publikacja
znanego hiszpańskiego historyka Pio Rodrigueza Moa11, który przez wiele lat
był zaciętym krytykiem gen. Franco i jego systemu władzy.
Postać António Salazara cieszyła się znacznie mniejszym zainteresowaniem
polskich badaczy12. Co więcej, wciąż nie ukazała się w Polsce współczesna biografia przywódcy Portugalii ani obszerniejsza analiza systemu władzy jego państwa. Z książek dotyczących Portugalii w minionym stuleciu należy wymienić
przede wszystkim publikację Tomasza Witucha13. Warto natomiast zaznaczyć, że
już w 1939 r. wydano w Polsce książkę autorstwa samego Salazara, pod tytułem
Rewolucja pokojowa14, która została opublikowana również w 2013 r.15 Niewielkie zainteresowanie w Polsce dziejami Portugalii wynika z kilku zasadniczych
5

A. Wielomski, Hiszpania Franco: źródła i istota doktryny politycznej (Biała Podlaska: Agencja
Wydawniczo-Reklamowa „Arte”, 2006).
6
P. Skibiński, Państwo generała Franco: ustrój Hiszpanii w latach 1936–1967 (Kraków:
Arcana, 2004).
7
L. Mularska-Andziak, Franco (London: Puls Publications, 1994).
8
B. Kaczorowski, Churchill i Franco. Hiszpania w polityce Wielkiej Brytanii w okresie drugiej
wojny światowej (Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2014); tegoż, Franco i Stalin. Związek Sowiecki
w polityce Hiszpanii w okresie drugiej wojny światowej (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, 2016).
9
T. Zubiński, Generał Franco i jego Hiszpania (1892–1975). Biografia niepoprawna politycznie
(Warszawa: Fronda, 2014).
10
M.J. Chodakiewicz, Zagrabiona pamięć: wojna w Hiszpanii 1936–1939 (Warszawa: Fronda,
1997).
11
P. Moa, Mity wojny domowej: Hiszpania 1936–1939 (Warszawa: Fronda, 2007).
12
Zob. M. Nowak-Vilela, „António Salazar i jego »Nowe Państwo«. Geneza, zręby ideowe,
specyfika”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 90 (2013): s. 103–113.
13
T. Wituch, Historia Portugalii w XX wieku (Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2000).
14
A. Salazar, Rewolucja pokojowa (Warszawa: Wydawnictwo Verbum, 1939).
15
A. Salazar, Rewolucja pokojowa (Warszawa: Wydawnictwo Prohibita Paweł Toboła-Pertkiewicz, 2013).
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czynników, wśród których należy wymienić: znaczącą odległość tego kraju,
peryferyjne położenie w Europie, jak również brak większego zaangażowania
się Lizbony w konflikty zbrojne na naszym kontynencie w XX w.
Franco i Salazar. Europejscy dyktatorzy to kolejna publikacja Macieja Słęckiego i Bohdana Szklarskiego oscylująca wokół tych osobistości16. Warto dodać,
że wspomniani autorzy opublikowali już wcześniej niewielki zbiór tekstów
poświęconych systemom politycznym na Półwyspie Iberyjskim, stworzonym
przez gen. Franco oraz Salazara17. Omawiana publikacja jest zatem rozwinięciem podjętej wcześniej tematyki. Książka zaczyna się od wstępu redaktorów
o specyfice autorytaryzmów iberyjskich w XX w. oraz od artykułu Piotra Tarczyńskiego na temat przywództwa w autorytaryzmie iberyjskim. Dalej dzieli
się na dwie główne części: pierwsza dotyczy Hiszpanii i postaci gen. Franco,
druga zaś Portugalii i osoby Salazara. Dzięki temu publikacja jest bardzo przejrzysta dla czytelnika.
Pierwszą część otwiera artykuł Pawła Skibińskiego, historyka z Uniwersytetu
Warszawskiego, skupiającego znaczną część swoich zainteresowań badawczych
na dwudziestowiecznej Hiszpanii. Omawia tutaj główne przyczyny wojny
domowej w Hiszpanii: niestabilność polityczną, intensywną działalność ugrupowań rewolucyjnych i antydemokratycznych, dążenie hiszpańskiej lewicy
do monopolizacji władzy, konflikty regionalne, prześladowania katolików,
narastającą przemoc oraz słabość konserwatywnych elit społecznych.
Drugi artykuł w tej części wyszedł spod pióra Tomasza Miłkowskiego i traktuje o Hiszpanii frankistowskiej w latach 1939–1975. Niewątpliwie jest to
najbardziej krytyczny wobec przywódców iberyjskich tekst w publikacji. Autor
stara się udowodnić, że rządy gen. Franco przyniosły klęskę gospodarczą,
a gwałtowny rozwój gospodarczy Hiszpanii w latach 60. i 70. nie był skutkiem
udanych reform, lecz różnorakich czynników: startowania z bardzo niskiego
pułapu, rozwoju turystyki czy masowej emigracji.
Następny artykuł autorstwa Adama Wielomskiego został poświęcony doktrynie
politycznej Hiszpanii Franco. Uwzględnione są główne środowiska gromadzące
się wokół postaci gen. Franco (karliści, „madryccy autorytaryści”, nacjonaliści,
falangiści). Autor tekstu za najważniejsze elementy doktryny politycznej Hiszpanii
Franco uznaje: katolicyzm, nacjonalizm oraz podporządkowanie się caudillo.
Artykuł ten jest niczym innym, jak znaczącym skróceniem myśli zawartej przez
Adama Wielomskiego we wspomnianej już książce jego autorstwa. Blok „hiszpański” zamyka ciekawy artykuł Bartłomieja Różyckiego pod tytułem „Demonstracyjna wrogość i skrywana współpraca. Kulisy stosunków Polski Ludowej
z Hiszpanią frankistowską”. Okazuje się, że relacje te nie wyglądały tak źle, jak
16

Franco i Salazar: Europejscy dyktatorzy, (red.) M. Słęcki, B. Szklarski (Radzymin:
von Borowiecky, 2012).
17
Autorytaryzmy iberyjskie – Hiszpania Franco i Portugalia Salazara, (red.) M. Słęcki,
B. Szklarski (Warszawa: Collegium Civitas Press, 2010).
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wskazywały zgoła odmienne pryncypia ideologiczne ówczesnej Hiszpanii oraz
Polski „ludowej”. Warto zaznaczyć, że między państwami komunistycznymi
istniały spore rozbieżności dotyczące stosunków z poszczególnymi państwami
spoza żelaznej kurtyny18.
Cały zaś blok zamyka kalendarium najważniejszych wydarzeń w Hiszpanii
w latach 1892–1986.
Część poświęconą Portugalii otwiera artykuł Marka Bankowicza „António
Salazar – twórca i ideolog portugalskiego autorytaryzmu, w którym autor
przybliża życie Salazara oraz powstanie salazaryzmu jako idei”19. Jest to w zasadzie przybliżenie najistotniejszych faktów dotyczących twórcy „Estado Novo”
(„Nowego Państwa”). Marek Bankowicz podkreśla szczególnie mocno, że
Salazar skroił swoją ideę na miarę Portugalii i nie towarzyszyły mu ambicje
znalezienia panaceum dla całej ludzkości. Autor kończy swój wywód ważną
uwagą, że salazaryzm był najdłuższą niekomunistyczną dyktaturą w Europie
– trwał dokładnie 14 499 dni.
Drugi tekst w tej części, autorstwa Selima Chazbijewicza, jest również generalnym omówieniem postaci Antónia Salazara i systemu, który stworzył. Autor
tekstu postawił główną swoją tezę już w tytule artykułu: „Dyktatura bez dyktatury. António Salazar i jego polityka”. Stara się ukazać przywódcę Portugalii
jako męża stanu, reformatora gospodarki, twórcę rewolucji konserwatywnej
oraz zręcznego polityka na arenie międzynarodowej, który umiejętnie przeprowadził swoje państwo przez trudny okres II wojny światowej.
Tekstem wnoszącym bardziej szczegółową wiedzę na temat Salazara jest
niewątpliwie artykuł Jacka Bartyzela, który przedstawia „Nowe Państwo” w kontekście nacjonalizmu chrześcijańskiego dwudziestowiecznej Portugalii. Bardzo
istotne, że Jacek Bartyzel nie ograniczył się tylko do okresu salazaryzmu, lecz
naświetlił działalność chrześcijańskich nacjonalistów w Portugalii od początku
XX w. Znalazł się tutaj chociażby zarys problematyki integralizmu luzytańskiego
z odniesieniem do salazaryzmu.
Bardzo fachowy jest kolejny tekst bloku portugalskiego pod tytułem „Konstytucja Portugalii z 1933 r. na tle rozwoju portugalskiego konstytucjonalizmu”.
Anna Łabno nie ogranicza się wyłącznie do analizy konstytucji z 1933 r., lecz
także prezentuje w przejrzysty sposób rozwój portugalskiego konstytucjonalizmu, począwszy od ustaw zasadniczych z pierwszej połowy XIX w. Autorka
18

Warto wspomnieć chociażby o Jugosławii pod rządami Josipa Broza Tity, zob. P. Simić,
Tito. Zagadka stulecia (Wrocław–Poznań: Wydawnictwo Dolnośląskie Oddział Publicat, 2011);
M. Sokulski, „Historiografia serbska i chorwacka poświęcona polityce zagranicznej Jugosławii
w okresie zimnej wojny”, Pamięć i Sprawiedliwość, nr 2 (2013): s. 291–200.
19
Warto zaznaczyć, że autor w swoich pracach poświęcił wiele uwagi systemom autorytarnym, zob. M. Bankowicz, Dyktatury i tyranie. Szkice o niedemokratycznej władzy (Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007); tegoż, Zamach stanu. Studium teoretyczne
(Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009); tegoż, Niedemokratyzmy (Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010).
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wysuwa hipotezę, że portugalska koncepcja władzy ma swoje źródła ideowe
w idei „Estado Novo”. Ustrojowi ówczesnej Portugalii przyświecała zwłaszcza
chęć wzmocnienia państwa i wyeliminowanie wad parlamentaryzmu.
Przedostatni tekst tej części to drugi już artykuł autorstwa Adama Wielomskiego w omawianej publikacji. Autor przedstawia stosunek portugalskich
faszystów do rządów Antónia Salazara. Jest to o tyle ciekawe zagadnienie,
że wielu historyków i politologów stosuje znaczące uproszczenia i do worka
z napisem „faszyzm” wrzuca nie tylko Franco, lecz także Salazara, którego
ideologia była zgoła odmienna od faszyzmu. Adam Wielomski podaje zresztą
powody niepowodzenia ideologii faszystowskiej w Portugalii.
Blok portugalski zamyka artykuł Arkadiusza Mellera, zatytułowany „António de Oliveira Salazar w ocenie polskich narodowców w II połowie lat 30.
XX wieku”. Jest to o tyle interesujący temat, że bez trudu można znaleźć po
polsku omówienie stosunku polskich narodowców z okresu międzywojennego
do np. włoskiego faszyzmu i systemu stworzonego przez Mussoliniego. Temat
portugalski nie był zaś przedmiotem tak dużego zainteresowania, czemu zresztą
trudno się dziwić. Okazuje się jednak, że Salazar został uwzględniony w publicystyce czołowych autorów obozu narodowego, jak choćby w tekstach Jędrzeja
Giertycha, Jana Dobraczyńskiego czy Stanisława Kozickiego.
Również ten blok został zakończony kalendarium – obejmującym najważniejsze wydarzenia z dziejów Portugalii w latach 1889–1985.
Franco i Salazar. Europejscy dyktatorzy to godna uwagi publikacja, w której
polski czytelnik znajdzie interesujące i przemyślane teksty dotyczące dwóch
iberyjskich dyktatorów z minionego stulecia. Może stanowić znakomite wprowadzenie do tematyki lub pozwolić uporządkować wiedzę na temat iberyjskich
przywódców i systemów przez nich stworzonych. Co równie istotne, uwzględnia
ona niedocenione do tej pory zagadnienia, takie jak: portugalski konstytucjonalizm, stosunki Polski „ludowej” z Hiszpanią frankistowską, czy też obecność
Salazara w publicystyce polskiego obozu narodowego w okresie międzywojennym.
Zbiór tekstów pod redakcją Macieja Słęckiego i Bohdana Szklarskiego stanowi
zatem udaną syntezę wybranych zagadnień dotyczących iberyjskich dyktatorów
lub z nimi powiązanych. Co więcej, zawiera artykuły pisane przez badaczy ze
zróżnicowanymi poglądami, choć wśród znaczącej części autorów widoczna jest
sympatia do gen. Franco lub Salazara. Należy wyrazić nadzieję, że książka będzie
stanowić inspirację do kolejnych badań tej problematyki, polscy czytelnicy zaś
doczekają się w końcu biografii Salazara oraz dogłębnej analizy jego państwa.
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Przemysław Benken

REGIONALNY WYMIAR
„SOLIDARNOŚCI”
1980–1981
SZCZECIN NA TLE KRAJU,

(RED.) ARTUR KUBAJ, MICHAŁ SIEDZIAKO
(SZCZECIN: IPN, 2014)

Książka Regionalny wymiar „Solidarności” 1980–
–1981. Szczecin na tle kraju pod redakcją Artura
Kubaja i Michała Siedziako jest owocem ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w Szczecinie w dniach 16–17 listopada
2011 r.1 Chociaż nie wszystkie z prezentowanych wówczas referatów znalazły się
w publikacji, to redaktorom bez wątpienia udało się przygotować książkę cenną,
a autorzy poszczególnych tekstów nie tylko uporządkowali naszą dotychczasową
wiedzę o tytułowej problematyce, lecz także dokonali prezentacji rezultatów swych
najnowszych badań. Wysokiemu poziomowi merytorycznemu publikacji sprzyjało
także to, że większość autorów posiada bogaty dorobek naukowy i jest w swej
dziedzinie ekspertami w skali ogólnopolskiej, a i młodszym badaczom trudno
odmówić wiedzy na temat opisywanych przez nich wydarzeń. Dzięki połączeniu
wskazanych wyżej walorów merytorycznych z przystępnym stylem i wysokim
poziomem edytorskim książki, co dla wydawnictw Instytutu Pamięci Narodowej
jest charakterystyczne, Regionalny wymiar „Solidarności” 1980–1981… czyta się
szybko i z dużą przyjemnością.
Książka została podzielona na dwie części. Pierwsza, zatytułowana „Pomorze
Zachodnie”, składa się z pięciu artykułów, w których skoncentrowano się na
kwestiach związanych z tytułowym regionem. W części drugiej, zatytułowanej
„Kraj”, składającej się z ośmiu tekstów, przedstawiono wybrane problemy dotyczące funkcjonowania NSZZ „Solidarność” w skali kraju. Dopełnieniem dwóch
wspomnianych części książki jest wyodrębniony wstęp, jak również dwa aneksy.
Pierwszy z nich zawiera zapis debaty z udziałem znanych postaci szczecińskiej „Solidarności” (odbyła się pod koniec drugiego dnia konferencji), natomiast na drugi
składa się bogaty materiał ilustracyjny (zdjęcia, materiały prasowe, dokumenty).
Publikację Regionalny wymiar „Solidarności” 1980–1981… otwiera wstęp autorstwa redaktorów książki. Przedstawiono w nim główne założenie przyświecające
1

Tytuł konferencji, organizowanej przez szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej,
brzmiał: „Regionalny wymiar „Solidarności” 1980–1981 NSZZ »Solidarność« Pomorza
Zachodniego na tle ogólnopolskim”.
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jej powstaniu, czyli konieczność dalszych pogłębionych badań nad bezprecedensowym ruchem społecznym, jakim była „Solidarność”.
Część „Pomorze Zachodnie” rozpoczyna artykuł Artura Kubaja zatytułowany
„NSZZ »Solidarność« Pomorza Zachodniego w latach 1980–1981”, w którym
ukazano w sposób syntetyczny historię działalności związku w regionie2. Tekst ten
jest niezwykle ważny dla konstrukcji pierwszej części książki, gdyż stanowi punkt
wyjścia i swoiste spoiwo dla pozostałych artykułów. Artur Kubaj poradził sobie
z tym niełatwym zadaniem bardzo dobrze, dzięki czemu nawet czytelnik niezbyt
dobrze zorientowany w problematyce nie powinien mieć większych trudności
ze zrozumieniem procesów i wydarzeń opisywanych w dalszej części publikacji.
Kolejny tekst, pod tytułem „Społeczeństwo obywatelskie a »Solidarność«
1980–1981 (na przykładzie aglomeracji szczecińskiej)”, został przygotowany przez
Michała Paziewskiego. Autorowi artykułu udało się uporządkować i przeanalizować
wiele bardzo istotnych faktów dotyczących rodzenia się społeczeństwa obywatelskiego w kontekście działalności NSZZ „Solidarność” na Pomorzu Zachodnim.
Było to możliwe nie tylko dzięki zapoznaniu się przez Michała Paziewskiego
z materiałami archiwalnymi, lecz także dlatego, że wielu opisywanym przez siebie
wydarzeniom mógł się wcześniej przyglądać „od wewnątrz”, jak również miał
możliwość dotarcia do osób i dokumentów niedostępnych dla wielu innych historyków. Autor zwrócił uwagę na elementarne podstawy „Solidarności”: demokrację
wewnątrzzwiązkową i związany z nią rozwój niezależnych wydawnictw; dążenie
do demokratyzacji miejsca pracy, zamieszkania, nauki, kultury, edukacji i rozrywki; a także niezależność przejawiającą się we wspieraniu oddolnych inicjatyw
pozazwiązkowych.
Trzeci artykuł wyszedł spod pióra Michała Siedziako i otrzymał tytuł „Z działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Szczecinie w latach 1980–1981”.
Tematyka ta jest interesująca, gdyż opisujący ją badacz musiał zmierzyć się z problemem braku wystarczającej bazy źródłowej. Dokumentów aparatu bezpieczeństwa, jak czytamy na pierwszej stronie artykułu, nie udało się odnaleźć, studenci
zaś nie wytworzyli wyczerpującej dokumentacji swojej działalności, która do
tego częściowo nie dotrwała do naszych czasów lub też znalazła się w zbiorach
prywatnych. Tym bardziej należałoby docenić trud, jaki Michał Siedziako włożył
w rekonstrukcję działalności NSZ, wykorzystując do tego także zebrane przez
siebie relacje, w których nie zabrakło odniesień do kryzysowych momentów z lat
1980–1981 i codziennego funkcjonowania studentów zaangażowanych w działania
w zrzeszeniu3. Autor zwrócił uwagę na genezę NZS, jego organizację, działalność
2

Osoby zainteresowane tą tematyką mogą sięgnąć do innych prac autora. Zob. A. Kubaj,
Nie wyrośli z marzeń. Szczecińska podziemna Solidarność (Łomianki: LTW, 2011); R. Kościelny,
A. Kubaj, „NSZZ »Solidarność« Region Pomorze Zachodnie” [w:] NSZZ Solidarność 1980–
–1989, t. 3, (red.) Ł. Kamiński, G. Waligóra (Warszawa: IPN, 2010): s. 249–303.
3
Warto w tym miejscu polecić inną publikację autora artykułu – M. Siedziako, „Bez wątpienia było warto!”. Z Markiem Adamkiewiczem rozmawia Michał Siedziako (Szczecin: IPN,
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wydawniczą, jak również kontrowersje, jakie w środowisku studenckim budziły
akcje protestacyjne o charakterze ogólnopolskim.
Czwarty artykuł napisał Paweł Szulc, nadając mu tytuł „Oficjalne środki
masowego przekazu wobec »Solidarności«”. Autor dokonał interesującej analizy,
wzmocnionej podaniem wielu przykładów tego, jak radio, prasa i telewizja starały
się manipulować społeczeństwem, by w możliwie największym stopniu zniechęcić
je do „Solidarności”. Paweł Szulc przedstawił również kontrowersje i wątpliwości wyrażane przez reżymowych dziennikarzy, z których nie wszyscy okazali się
pozbawionymi jakichkolwiek refleksji narzędziami w rękach aparatu państwowego.
Dynamiczne przemiany społeczno-polityczne z lat 1980–1981 na wielu z nich
wywarły znaczny wpływ, czemu dawali wyraz, ku niezadowoleniu władz. Wydaje
się, że tekst ten, z uwagi na bardzo dobry styl, jest jednym z najprzystępniejszych
nie tylko w tej części, lecz także w całej książce, aczkolwiek należy dodać, że powstał
on z wykorzystaniem szerokiej bazy źródłowej, i to właśnie powinno być uznane
za jego największy atut.
Ostatni artykuł w części pierwszej został przygotowany przez Jana Macholaka
i nosił tytuł „Działania władz partyjnych wobec NSZZ »Solidarność« Regionu
Pomorze Zachodnie w latach 1980–1981 w świetle materiałów Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w Szczecinie”. Autor przedstawił poszczególne działania
wojewódzkiego aparatu partyjnego, opierając się na dokumentach Archiwum
Państwowego w Szczecinie (zespół KW PZPR w Szczecinie). Jan Macholak skupił
się przede wszystkim na działaniach mających na celu wzmocnienie wewnętrznej
spójności PZPR i reagowanie na kolejne kryzysy (tzw. wydarzenia bydgoskie,
problem rejestracji NSZZ „Solidarność”, przygotowania do stanu wojennego),
jak również dyskredytację „Solidarności” w oczach społeczeństwa i rozbijanie jej
od środka. Tekst ma charakter przyczynkarski i jest dobrym punktem wyjścia do
dalszych badań.
Drugą część książki rozpoczyna artykuł Krzysztofa Brzechczyna zatytułowany
„»Rzeczpospolita Samorządna«. O ideowych inspiracjach programu »Solidarności«”. Autor tekstu dokonał szczegółowej analizy źródeł dotyczących wizji ładu
społecznego, wypracowanej przez NSZZ „Solidarność”, stawiając sobie za cel m.in.
odpowiedź na pytanie o to, czy była ona efektem inspiracji tradycyjnymi ruchami
ideowymi, czy też oryginalną próbą budowy sprawiedliwego ładu społecznego
w ramach istniejących uwarunkowań. Krzysztof Brzechczyn zwrócił uwagę na
reformatorskie postulaty związku dotyczące sfery życia społeczno-politycznego
(której najważniejszym elementem miała być bardzo szeroko rozumiana samorządność), dążenie do określenia historycznej tożsamości „Solidarności” oraz propozycje
reform gospodarczych i ustrojowych. Na zakończenie autor udzielił odpowiedzi
na pytanie, dlaczego jego zdaniem wiele spośród ambitnych elementów programu
„Rzeczpospolita Samorządna” nie udało się zaimplementować po 1989 r.
2012). Jest to wywiad rzeka z Markiem Adamkiewiczem, m.in. liderem NZS w Szczecinie.
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Kolejny artykuł, „»Sformalizować rewolucję«. Zarys struktur organizacyjnych
NSZZ »Solidarność« 1980–1981”, został przygotowany przez Grzegorza Wołka.
Przedstawiono w nim podstawowe informacje na temat zasad funkcjonowania najważniejszych struktur związkowych: Krajowej Komisji Porozumiewawczej, władz
regionalnych, tzw. jedenastki (komisja składające się z przedstawicieli jedenastu
największych regionów zbierająca się dzień przed posiedzeniami KKP), komisji
stałych, zespołów oraz agend NSZZ „Solidarność”, a także Komitetu Obrony
Więzionych za Przekonania, Komisji Krajowej oraz tzw. „Sieci” (Sieć Organizacji
Zakładowych NSZZ „Solidarność” wiodących Zakładów Pracy). Chociaż w tekście
pojawia się wiele informacji niewątpliwie znanych badaczom tej problematyki, to
jednak porządkuje on i zbiera dotychczasową wiedzę, jak również może być bardzo
pomocny dla osób słabiej zorientowanych w temacie. Pewną niezręcznością jest
jedynie informacja na temat wyników wyborów przewodniczącego NSZZ „Solidarność” (s. 152), w której zapisano, iż Lech Wałęsa pokonał Andrzeja Gwiazdę, Jana
Rulewskiego oraz Mariana Jurczyka. Taka kolejność może sugerować, że Marian
Jurczyk uzyskał wynik najsłabszy, gdy w rzeczywistości zajął on drugie miejsce.
Trzeci artykuł w drugiej części książki napisał Krzysztof Osiński, tytułując go
„»Kryzys bydgoski« z 1981 r.”. Tekst ten jest wynikiem dogłębnych badań prowadzonych przez autora, któremu na stosunkowo niewielkiej objętości udało się
zawrzeć mnóstwo informacji na temat wydarzeń z 19 marca1. Funkcjonariusze
ZOMO mieli wówczas pobić kilku związkowców okupujących Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy po tym, jak tym ostatnim nie pozwolono zabrać głosu
przed Wojewódzką Radą Narodową, na której obrady zostali zaproszeni w sprawie
rejestracji rolniczej „Solidarności”. Krzysztof Osiński dokonał analizy nie tylko
działań dezinformacyjnych aparatu władzy, które nastąpiły po tym incydencie,
lecz z równym zapałem odniósł się do sprzecznych relacji związkowców, dążąc do
obiektywnej rekonstrukcji wydarzeń. Celem autora było udzielenie odpowiedzi
na pytanie, w jakim stopniu tzw. kryzys bydgoski był prowokacją ze strony komunistów, realizujących swą strategię przeciwko „Solidarności” w skali całego kraju,
a w jakim stopniu został sprokurowany przez lokalnych związkowców. Krzysztof
Osiński na poparcie swych tez obficie i umiejętnie cytuje relacje i dokumenty,
dzięki czemu jego tekst niewątpliwie się wyróżnia, jeśli chodzi o styl i łatwość
przyswojenia informacji.
Kolejny artykuł, autorstwa Grzegorza Majchrzaka, nosi tytuł „I Krajowy Zjazd
Delegatów NSZZ »Solidarność« i jego rozpracowanie przez Służbę Bezpieczeństwa”. Celem autora było zaprezentowanie działań, które aparat bezpieczeństwa
podejmował, by zdobyć informacje na temat przygotowań do I KZD, jak również
1

Pełną analizę tzw. wypadków bydgoskich przedstawiono w: K. Osiński, P. Rybarczyk, Kryzys
bydgoski 1981. Przyczyny, przebieg, konsekwencje, t. 1: Monografia (Bydgoszcz–Gdańska–Warszawa: IPN, 2013); Kryzys bydgoski 1981. Przyczyny, przebieg, konsekwencje, t. 2: Dokumenty,
(wybór i oprac.) R. Gajos, K. Osiński, P. Rybarczyk (Bydgoszcz–Gdańsk–Warszawa: IPN,
2013) oraz Kryzys bydgoski w relacjach świadków, (oprac.) A. Dębska, M. Kowalczyk (Warszawa:
Narodowe Centrum Kultury, 2013).
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działań prowadzonych już w toku samego zjazdu. Były one realizowane przede
wszystkim z wykorzystaniem tajnych współpracowników. Służba Bezpieczeństwa
nie ograniczała się przy tym do pozyskiwania interesującej ją wiedzy, lecz usiłowała,
przez licznych TW, wpływać na decyzje podejmowane podczas I KZD. Funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa dążyli m.in. do utrącania części kandydatów do
władz związku (próbując zastąpić ich swoimi współpracownikami), propagowania
określonych treści podczas obrad i kuluarowych dyskusji, a także werbunku nowych
TW, których liczba pod koniec zjazdu wyraźnie wzrosła. Kwestie te zostały przez
Grzegorza Majchrzaka opisane stosunkowo szczegółowo. Pewne wątpliwości wzbudziła jedynie informacja, nieopatrzona niestety odesłaniem do źródła, na temat tego,
że SB zamierzała doprowadzić do wyboru do władz centralnych związku tajnego
współpracownika o pseudonimie „Kamil” (Franciszek Skwierczyński z regionu
Pomorze Zachodnie), gdy tymczasem z jego akt wynikało, iż już 31 sierpnia (pięć
dni przed rozpoczęciem zjazdu), na spotkaniu odbytym w siedzibie szczecińskiego
Zarząd Regionu, podjęto decyzję, że Skwierczyński podczas I KZD nie będzie
aspirował do żadnego stanowiska w centralnych strukturach, lecz zostanie kandydatem delegacji ZR Pomorze Zachodnie do komisji „ds. życia publicznego”2.
Artykuł zatytułowany „Krajowa Komisja Pracowników Poligrafii NSZZ »Solidarność« i dwutygodnik Kwadrat” został napisany przez Michała Ruczyńskiego.
Autor przedstawił w nim szczegółowo obie wymienione struktury, jak również
skierowane przeciwko nim działania aparatu bezpieczeństwa. Na wysoką wartość
merytoryczną tego artykułu wpływa optymalne wykorzystanie bazy źródłowej,
a także fakt, że opisywane kwestie nie były dotąd szerzej analizowane w literaturze
przedmiotu. Niewątpliwie jest to jeden z cenniejszych tekstów.
Szósty artykuł w tej części książki, pod tytułem „Opozycyjna dyplomacja?
Oficjalne wyjazdy delegacji »Solidarności« do państw zachodnich w 1981 r.”,
przygotował Patryk Pleskot. Autor omówił cztery oficjalne wizyty delegacji związkowych: do Włoch (w tym Watykanu), Japonii, Szwajcarii (na sesję Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie) oraz Francji. Przy przedstawianiu przebiegu
poszczególnych wizyt autor nie ograniczył się wyłącznie do wykorzystania źródeł
polskojęzycznych, lecz także zapoznał się z materiałami zachodnimi. Niewątpliwie podniosło to walory merytoryczne tekstu. Patryk Pleskot mógł dzięki temu
szerzej ukazać reakcje gospodarzy na wystąpienia członków delegacji NSZZ „Solidarność”. Szczególnie interesujące były wyjazdy do Japonii, gdzie kultura pracy
i sytuacja robotników były całkowicie odmienne od polskich realiów, i Francji,
gdzie w ruchu robotniczym silne wpływy mieli socjaliści. Autor przedstawił także
opinie przedstawicieli władz polskich na temat poszczególnych wizyt, dowodząc,
że umiarkowane wypowiedzi delegatów „Solidarności”, z Lechem Wałęsą na
czele, znacząco wpłynęły na umocnienie się międzynarodowej pozycji związku.
Chociaż tekst Patryka Pleskota należy ocenić wysoko, to na jego końcu chyba
2

AIPN Sz, 0024/296, t. 2, Notatka służbowa z rozmowy odbytej z TW pseudonim „Kamil”,
1 IX 1981 r., k. 206.
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niepotrzebnie dodano niespełna dwustronicowy fragment zatytułowany „Wyjazdy
w optyce szczecińskiej”, gdyż jak sam autor stwierdził na s. 217: „Wydaje się, że
nie wzbudzały one poważniejszych kontrowersji ani nie były też przedmiotem
szczególnego zainteresowania działaczy regionu Pomorze Zachodnie”.
Przedostatni artykuł, „Dzieje NSZZ »Solidarność« Regionu Gdańskiego
w latach 1980–1981”, napisany przez Arkadiusza Kazańskiego, powstał w bardzo
dużym stopniu na bazie dotychczasowych publikacji autora3. Jest to faktycznie
kronika działań tytułowych struktur związkowych w oznaczonych cezurach czasowych, prezentująca jej bogate, różnorodne spektrum. W artykule nie została
przedstawiona aktywność aparatu bezpieczeństwa mająca na celu ograniczenie
wpływów związku.
Artykuł zamykający drugą część książki nosi tytuł „»Karnawał ‘Solidarności’«
w gorzowskiej prasie partyjnej” i wyszedł spod pióra Krzysztofa Wasilewskiego.
Tekst ten ma identyczne walory jak wcześniej omówiony artykuł Pawła Szulca,
gdyż został napisany w podobnym stylu, jak również analizuje zbliżoną tematykę
(w tym wypadku ograniczono się do prasy). Niewątpliwie tekst Krzysztofa Wasilewskiego ma wszystkie atuty, które zostały już zaakcentowane przy opisie artykułu
Piotra Szulca, przy czym jest interesujący także z tego względu, iż przedstawia
kwestie mniej znane niż wydarzenia rozgrywające się w Szczecinie.
Ostatnim godnym odnotowania elementem pracy jest zapis debaty zatytułowanej „Szczecińska »Solidarność« od strajku sierpniowego do wprowadzenia stanu
wojennego”. Wzięli w niej udział Marian Jurczyk, Stanisław Kocjan, Andrzej Milczanowski, Stanisław Wądołowski i Mieczysław Ustasiak, a moderował ją dyrektor
szczecińskiego oddziału IPN – dr Marcin Stefaniak. W toku dyskusji poruszono
wiele interesujących kwestii, jak m.in. geneza NSZZ „Solidarność”, zakończenie
tzw. strajku sierpniowego w 1980 r. i podpisanie porozumienia z władzami dzień
wcześniej niż w Gdańsku (złamanie zasady solidarności), reakcje na tzw. kryzys
bydgoski i trudne relacje z władzą (postulat wolnych wyborów samorządowych,
przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego). Debata była żywiołowa, co
wynikało z tego, że wymienieni wyżej członkowie panelu dyskusyjnego rozmawiali
ze sobą w takim gronie po raz pierwszy od trzydziestu lat (wynikało to z dzielących ich nieporozumień z przeszłości). Wpływa to niewątpliwie na atrakcyjność
zarejestrowanej rozmowy z punktu widzenia badaczy „Solidarności”.
Podsumowując dotychczasowy wywód, książka Regionalny wymiar „Solidarności”
1980–1981… jest niewątpliwie publikacją cenną i powinien się z nią zapoznać
każdy badacz „Solidarności” i historii najnowszej Polski. Z bardzo wysokim poziomem merytorycznym i dobrym stylem, charakteryzującym większości tekstów
zawartych w publikacji, współgra jakość wydania książki, zaopatrzonej w kolorową
wkładkę zawierającą 121 ilustracji.
3

Zob. L. Biernacki, L. Kazański, „NSZZ »Solidarność« Region Gdański” [w:] NSZZ Solidarność 1980–1989…, s. 29–101.
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Rafał Łatka

POLSKIE UCZELNIE

W LATACH OSIEMDZIESIĄTYCH.
STUDIA,
(RED.) TOMASZ GĄSOWSKI,
(WARSZAWA, IPN: 2015)

Polskich uczelni, szczególnie tych o najdłuższych
tradycjach akademickich, nie udało się komunistycznym władzom w Polsce nigdy całkowicie
opanować. Niejednokrotnie to właśnie z nich
wychodził opór przeciwko reżimowi. Stało się to
szczególnie widoczne w latach 80., gdy na wielu
uczelniach w wyniku ,,karnawału Solidarności” doszło do daleko idących
zmian. Problematyka funkcjonowania ośrodków akademickich w ramach
Polski ,,ludowej” nie doczekała się jeszcze całościowej monografii. Krokiem
w dobrym kierunku, jeśli chodzi o opisanie tej problematyki w latach 80., jest
praca zbiorowa Polskie uczelnie w latach osiemdziesiątych. Studia pod redakcją
Tomasza Gąsowskiego1, którą wydano w ramach wartościowej serii ,,Dziennikarze – Twórcy – Naukowcy”, publikowanej przez Instytut Pamięci Narodowej2.
1

Polskie uczelnie w latach osiemdziesiątych. Studia, (red.) T. Gąsowski (Warszawa: IPN, 2015).
W ramach serii wydano wiele wartościowych prac: „Twórczość obca nam klasowo”. Aparat
represji wobec środowiska literackiego 1956–1990, (red.) A. Chojnowski, S. Ligarski (Warszawa:
IPN, 2009); Spętana Akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL. Materiały
Służby Bezpieczeństwa (1967–1987), t. 1–2, (wybór, wstęp, oprac.) P. Pleskot, T.P. Rutkowski
(Warszawa: IPN, 2009, 2012); Artyści władzy, władza artystom, (red.) A. Chojnowski, S. Ligarski
(Warszawa: IPN, 2010); Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom. Aparat represji wobec
środowiska dziennikarskiego, (red.) T. Wolsza i S. Ligarski (Warszawa: IPN, 2010); Naukowcy
władzy, władza naukowcom. Studia, (red.) P. Franaszek (Warszawa: IPN, 2010); Stłamszona
nauka? Inwigilacja środowisk akademickich i naukowych przez aparat bezpieczeństwa w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, (red.) P. Franaszek (Warszawa: IPN, 2010); Wolne
media? Środowisko dziennikarskie w 1989 r. Studia, (red.) P. Szulc, T. Wolsza (Warszawa: IPN,
2010); Polskie Radio i Telewizja w stanie wojennym, (wstęp i oprac.) S. Ligarski, G. Majchrzak
(Warszawa: IPN, 2011); P. Franaszek, „Jagiellończyk”. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec
Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach osiemdziesiątych XX w. (Kraków: IPN, 2012); Środki
masowego zakłamania. Gadzinówki w czasie stanu wojennego, (red.) S. Ligarski (Szczecin: IPN,
2012); Wbrew partii i cenzurze. Media podziemne w PRL. Studia i artykuły, (red.) P. Kardela,
P. Warot, T. Wolsza (Warszawa: IPN, 2012); Twórcy na służbie. W służbie twórczości, (red.)
S. Ligarski (Warszawa: IPN, 2013); K. Kosiński, Wiwisekcja powszedniości. Studium wczesnej
twórczości Marka Nowakowskiego (1957–1971) (Warszawa: IPN, 2014); Nie tylko niezłomni
i kolaboranci... Postawy dziennikarzy w kraju i na emigracji 1945–1989, (red.) T. Wolsza,
P. Wojtowicz (Warszawa: IPN, 2014); Granice kompromisu. Naukowcy wobec aparatu władzy
ludowej, (red.) P. Franaszek (Warszawa: IPN, 2015); Obrazy władzy w literaturze, teatrze
i filmie, (red.) M. Mazur, S. Ligarski (Warszawa: IPN, 2015).
2
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Krakowski historyk zebrał artykuły o funkcjonowaniu kilku uczelni
w latach 80. Jego rola, jak wynika z wprowadzenia, nie ograniczyła się tylko
do uporządkowania i zredagowania nadesłanych przez autorów materiałów.
Gąsowski wytyczył również kierunek i priorytetowe tematy tekstów mających
znaleźć się w tomie. Miały one spełniać konkretne wymogi, zarówno co do
treści analiz, jak i sposobu ujęcia tematu. Redaktor tomu zasugerował podział
chronologiczny i tematykę tekstów3. Autorzy zastosowali się w przeważającej
mierze do tych sugestii. Ponadto, jak Gąsowski podkreślił w końcowej części
wprowadzenia, istnieje również coś wpólnego w kwestii wykorzystanych
materiałów źródłowych:
W niniejszym tomie, mimo pewnego ,,rozwichrzenia” pod
względem dobru problemów, sposobu ich przedstawienia
i formy tekstu, istnieje wszelako pewna płaszczyzna wspólna, na
która na koniec pragnę zwrócić uwagę. Tym, co łączy wszystkie
zamieszczone tu studia, jest fakt, iż są one rezultatem badań
realizowanych wedle jednego podstawowego paradygmatu.
Mam tu przede wszystkim na myśli rodzaj materiałów, z których
czerpali informacje dla swych studiów wszyscy autorzy. Są to
w przeważającej mierze archiwalia, w większości z zasobów
Instytutu Pamięci Narodowej. Dzięki temu wszystkie teksty
zostały oparte na podobnej podstawie źródłowej4.

Większość autorów w swoich tekstach uwzględniła wytyczne redaktora, dzięki
czemu otrzymujemy analizy poruszające tytułową problematykę w podobny
sposób. Należy to uznać za duży atut książki, gdyż pozwala na porównywanie sposobu funkcjonowania poszczególnych ośrodków akademickich oraz
wyciągnięcie wniosków na temat różnic między nimi. Najlepsze, w moim
przekonaniu, są teksty poświęcone środowisku akademickiemu Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Toruniu (autorstwa Magdaleny Heruday-Kiełczewskiej)5, Akademii Górniczo-Hutniczej (Juliana Kwieka)6 i analiza poświęcona
rektorom Politechniki Warszawskiej w latach 1980–1989 (autorstwa Doroty

3

T. Gąsowski, „Polskie uczelnie w latach przełomu. Rekonesans badawczy” [w:] Polskie
uczelnie w latach osiemdziesiątych…, s. 7–21.
4
Tamże, s. 20.
5
M. Heruday-Kiełczewska, „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w latach osiemdziesiątych.
Wpływ wydarzeń politycznych na życie uczelni” [w:] Polskie uczelnie w latach osiemdziesiątych…, s. 200–239.
6
J. Kwiek, „Akademia Górniczo-Hutnicza w latach osiemdziesiątych” [w:] Polskie uczelnie
w latach osiemdziesiątych…, s. 240–273.
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Gałaszewskiej-Chilczuk)7. Artykuły te omawiają analizowaną problematykę
w sposób interesujący i w miarę możliwości całościowy. Szczególnej uwagi
wart jest artykuł Doroty Gałaszewskiej-Chilczuk, gdyż pokazuje, jak wielkie
znaczenie dla uczelni ma osobowość jej rektorów i ich postawa, szczególnie
w czasach komunistycznej dyktatury.
Do tekstów Zbigniewa Bereszyńskiego8 i Krzysztofa Popińskiego9 nie
zgłaszam większych uwag, zostały kompetentnie przygotowane. Niemniej
należy podkreślić, iż tytuł pierwszego z nich nie jest do końca poprawny,
gdyż rewolucja solidarnościowa nie trwała w latach 1980–1989, tylko
1980–1981.
Najwięcej zastrzeżeń budzi tekst Jacka Chrobaczyńskiego poświęcony
Krakowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Narodowej w Krakowie (dzisiejszy Uniwersytet Pedagogiczny) w latach 1980–198110. Artykuł krakowskiego historyka wywołuje opór, zarówno z powodu przyjętych
w nim tez, jak i zastosowanej metodologii. Ta druga kwestia jest szczególnie ważna dla historyka dziejów PRL11. Autor traktuje źródła proweniencji
esbeckiej jako jakościowo gorsze od innych źródeł archiwalnych, oddziela je
od wspomnień świadków i dokumentacji pochodzącej z innych archiwów,
i pisze o nich osobno. Zupełnie niezrozumiałe jest zamieszczanie w artykule
na temat działalności WSP długiego wywodu na temat tego, dlaczego dla
autora materiały wytworzone przez aparat represji są czymś zupełnie innym
jakościowo niż dokumenty innej proweniencji. Jako kuriozalne należy przyjąć
stwierdzenie Chrobaczyńskiego, że rozumie on postawę niektórych swoich
7

D. Gałaszewska-Chilczuk, „Rektorzy Politechniki Warszawskiej w latach 1980–1989.
Między PZPR a solidarnościową i studencką opozycją” [w:] Polskie uczelnie w latach osiemdziesiątych…, s. 164–199.
8
Z. Bereszyński, „Wyższa Szkoła Pedagogiczna i Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu w czasach
rewolucji solidarnościowej (1980–1989)” [w:] Polskie uczelnie w latach osiemdziesiątych…,
s. 22–73.
9
K. Popiński, „Postawy ideowo-polityczne pracowników i studentów Państwowej Wyższej
Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu w latach 1980–1989” [w:] Polskie uczelnie w latach
osiemdziesiątych…, s. 274–314.
10
J. Chrobaczyński, „Krakowska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Narodowej w okresie przełomu 1980–1981. Próba analizy” [w:] Polskie uczelnie w latach osiemdziesiątych…,
s. 74–123.
11
R. Łatka, „Problemy metodologiczne w prowadzeniu badań na temat historii Kościoła katolickiego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Przegląd badań, postulaty badawcze”, Dzieje Najnowsze nr 1 (2016), w druku. Zob. także: M.J. Chodakiewicz, Wędrówki historyka. Kilka słów
o metodologii” [w:] Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno- źródłoznawcze, (red.)
F. Musiał (Kraków: IPN, 2015): s. 177–192; A. Dudek, Z. Zblewski, „Materiały operacyjne
służb specjalnych PRL jako źródło historyczne. Uwagi metodologiczne” [w:] tamże, s. 213–220;
F. Musiał, Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989) (Kraków: IPN, 2015).
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kolegów badaczy, którzy wykluczają korzystanie z dokumentacji esbeckiej12.
Pozostaje zapytać, jak profesor historii może nie traktować jako znaczącego
błędu metodologicznego polegającego na wykluczaniu z powodu przekonań istotnych źródeł historycznych. Warto podkreślić, że konstrukcja jego
artykułu, dzieląca analizę na część wykorzystującą relacje i dokumentację
archiwalną ze źródeł pozaesbeckich i część napisaną na podstawie materiałów
wytworzonych przez aparat represji, budzi pytanie, czy autor nie podziela
jednak stanowiska swoich kolegów w tej kwestii.
Innym mankamentem analizy Chrobaczyńskiego jest powoływanie się
w przypisach na „Relacje gromadzone w okresie 1980–1995 – zbiory własne”.
Autor nie pisze bowiem ani z kim rozmawiał, ani kiedy powstała dana relacja,
co ma przecież kluczowe znaczenie dla wartości materiałów tego typu. Truizmem będzie stwierdzenie, że czym innym są relacje udzielane na bieżąco lub
niedługo po zachodzących wydarzeniach, a czym innym są wywiady przeprowadzone wiele lat po opisywanych wydarzeniach. Zastrzeżenia i zdumienie
budzi też łagodność i wyrozumiałość, jaką autor znajdował dla działań Komitetu Uczelnianego PZPR przy WSP znanego w Krakowie z ,,betonowych”,
komunistycznych przekonań.
Tom Polskie uczelnie w latach osiemdziesiątych. Studia jest pracą ciekawą
i rzetelnie obrazującą funkcjonowanie kilku polskich uczelni w ostatniej dekadzie Polski ,,ludowej”. Teksty przygotowane przez autorów można traktować
jako krok w kierunku przygotowania całościowej syntezy poświęconej dziejom
polskich ośrodków naukowych w ostatniej dekadzie PRL. Zastrzeżenia, które
sformułowałem wobec tekstu Jacka Chrobaczyńskiego, nie podważają istotnej
wartości całej publikacji, którą oceniam jako książkę przydatną, prezentującą
analizowaną problematykę w możliwie szeroki i kompetentny sposób. Atutem
większości tekstów są relacje świadków i uczestników wydarzeń, umiejętnie
wplecione w narracje. Wynika to również z faktu, iż część autorów pochodzi
ze środowisk, o których pisze, dzięki czemu łatwiej było im zebrać potrzebne
relacje. Przywiązanie do wysokich standardów metodologicznych oraz ich
konfrontacja z zebranymi materiałami źródłowymi uchroniła autorów przed
ryzykiem zbytniego zawierzenia świadkom.

12

Tak pisze o tym autor w przypisie nr 41: ,,Dopowiem raz jeszcze: rozumiem głosy tych
kolegów i tych historyków, którzy nie wykazują zainteresowania materiałami udostępnianymi
przez IPN, rozumiem głosy protestu, że ich selektywność i »SB-ecka proweniencja« już je
powinny zdyskredytować [Pozostaje zapytać, czy autor zna źródła, które nie są selektywne
wobec przedstawianej rzeczywistości – R.Ł.]. Ale im dłużej prowadziłem tam kwerendy, im
więcej przeczytałem tekstów z tzw. lustracyjnych poczynań, ujawnianych danych, tym bardziej
zależało mi na weryfikacji tych materiałów, nigdy jednak nie utrwaliło się u mnie […] przekonanie, aby je pominąć” (J. Chrobaczyński, Krakowska Wyższa Szkoła Pedagogiczna…, s. 111).
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Barbara Centek

PRZEMYSŁAW BENKEN,

WYPADKI
GRYFICKIE 1951

(SZCZECIN: IPN, 2014)

W drugiej połowie 2014 r., w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Struktury
i metody działania aparatu bezpieczeństwa
Polski Ludowej”, ukazała się licząca 220 stron
publikacja autorstwa pracownika szczecińskiego oddziału IPN, Przemysława Benkena,
zatytułowana Wypadki gryfickie 1951.
Praca została podzielona na jedenaście zasadniczych części, poprzedzonych
„Wstępem” i podsumowanych w „Zakończeniu”. Jej dopełnienie stanowią
indeksy: osobowy i geograficzny, bibliografia oraz plansze z fotografiami
dokumentującymi dokonane podczas omawianych zajść zniszczenia w chłopskich gospodarstwach i faksymile wybranych dokumentów, odnoszących się
do omawianych kwestii, zaczerpniętych głównie z archiwum szczecińskiego
oddziału IPN. Drobnym mankamentem pracy jest brak wykazu skrótów,
który w znacznym stopniu ułatwiłby percepcję tekstu.
Przygotowując omawianą książkę, Przemysław Benken skorzystał z bogatej
bazy źródłowej, na którą przede wszystkim składają się materiały archiwalne.
Aby je zebrać, autor przeprowadził szereg kwerend w takich jednostkach,
jak: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum IPN w Warszawie,
Archiwum IPN Oddział w Szczecinie i Archiwum Państwowe w Szczecinie.
Materiały te zostały uzupełnione przez wydawnictwa źródłowe. Niezależnie
od tego, aby ukazać czytelnikowi, w jaki sposób przedstawiano na łamach
ówczesnej prasy opisywane przez niego wydarzenia, Benken przeanalizował jedenaście tytułów ukazujących się wówczas czasopism. Wśród nich
znalazły się zarówno periodyki ogólnokrajowe, jak i te o zasięgu lokalnym.
Wykorzystał nadto pamiętniki i wspomnienia oraz liczne opracowania temu
zagadnieniu poświęcone. Dzięki tym wszystkim zabiegom omawiana praca
daje wnikliwy i kompleksowy obraz tytułowych wydarzeń, a jednocześnie
weryfikuje niektóre informacje podane we wcześniejszej literaturze, co jeszcze korzystniej wpływa na jej wartość naukową i merytoryczną. Można się
ewentualnie zastanawiać, czy pewnych efektów nie przyniosłoby zebranie
relacji wśród żyjących jeszcze świadków opisywanych wydarzeń. Działań na
tym polu jednak Przemysław Benken nie podjął, zapewne słusznie uznając
je za źródła o znaczeniu drugorzędnym.
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Pierwszy rozdział pracy, zatytułowany „Reforma rolna i kolektywizacja
rolnictwa w Polsce – zarys ogólny”, zawiera ogólną charakterystykę polityki
rolnej w Polsce od wprowadzenia reformy rolnej przez PKWN (6 września 1944 r.) do końca lat 40., ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień
związanych z nadawaniem chłopom ziemi i dążeniem do kolektywizacji.
Przemysław Benken przypomniał, że utworzono wówczas m.in. Państwowy
Fundusz Ziemi oraz Związek Samopomocy Chłopskiej. Dyskryminowano
także najbogatszych gospodarzy, aby upowszechnić przekonanie, że prowadzenie indywidualnych gospodarstw jest skazane na niepowodzenie. Mimo tych
zabiegów niechęć chłopów do kolektywizacji narastała choćby ze względu na
coraz częstsze konflikty wśród członków spółdzielni produkcyjnych. Automatycznie utrudniało to działania komunistów, mające na celu zwiększanie
liczby takich tworów. Interesujące jest, że władze planowały wprowadzenie
masowej kolektywizacji, zapewniając początkowo, że ona nigdy nie nastąpi!
Rozdział drugi, „Reakcje chłopów na politykę rolną państwa”, oddaje
panujące wśród mieszkańców ówczesnej wsi nastroje – ukazuje stosunek
chłopów do prowadzonej przez komunistów polityki rolnej, a zwłaszcza ich
reakcje na program tworzenia kołchozów. W tej części autor zwrócił również
uwagę na siłę propagandy szeptanej oraz rolę duchowieństwa i katolicyzmu
w ogóle w budowaniu społecznego oporu wobec podejmowanych przez
władze prób wprowadzenia socjalistycznego modelu wsi.
Dalsza część publikacji nosi tytuł „Represje wobec kułaków”. Kułakami
nazywano najbogatszych i posiadających największe gospodarstwa indywidualne gospodarzy. Naświetlono tu sytuację wyższych warstw chłopstwa,
będących solą w oku władz komunistycznych. Zdaniem władz, to kułacy
stanowili główną przeszkodę w działaniach mających na celu tworzenie spółdzielni produkcyjnych. Aby ograniczyć ich korzystną sytuację, a tym samym
wpłynąć na ich „dobrowolne” decyzje o włączeniu się w tworzenie spółdzielni,
utrudniano im samodzielną egzystencję. Do najczęstszych praktyk tego typu
należało odbieranie rzekomych nadwyżek gruntów, nałożenie obowiązku
świadczenia pomocy biedniejszym chłopom, wysokie podatki gruntowe,
uniemożliwianie korzystania z kredytów bankowych oraz eliminowanie ich
z administracji państwowej i samorządowej.
Kolejny rozdział Przemysław Benken zatytułował „Sytuacja społeczno-gospodarcza na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1950”. Przedstawił
tu rozwój sytuacji, która doprowadziła do tzw. wypadków gryfickich. Jak
zauważył autor, „ziemie odzyskane” miały swoją specyfikę, zamieszkane
były bowiem głównie przez niezamożną ludność przesiedleńczą, dlatego też
przedstawiciele władz liczyli na stosunkowo łatwe wdrożenie własnej wizji
polityki rolnej. Założenia te okazały się jednak zbyt pochopne. Działania
takie, jak ciągłe odkładanie w czasie decyzji o przyznaniu ziemi na własność
i formalnym wydzieleniu granic, bezwzględne stanowisko w stosunku do
osób starających się o zmniejszenie lub odebranie przydzielonych gruntów,
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czy też ataki na samodzielnych i przedsiębiorczych gospodarzy, wpływały
na narastającą niechęć do poczynań władz komunistycznych i coraz częściej
podejmowane decyzje o porzuceniu przydzielonej ziemi.
Następny fragment książki, „Planowy skup zboża”, zawiera genezę i główne
założenia tych działań. Przemysław Benken ukazał tu również środki, jakimi
zamierzano wpłynąć na chłopów, by rozliczali się z ziemiopłodów zgodnie
z narzuconymi na nich limitami. Znalazły się tu także informacje na temat
represji spotykających tych, którzy nie wywiązali się z wyznaczonego im
minimum. Warto przy tym podkreślić, że szczególnie dotkliwe sankcje groziły
najzamożniejszym rolnikom. Do walki z nimi zaangażowano nawet media,
za pośrednictwem których wywierano głównie presję psychologiczną.
Rozdział szósty, „Problem tzw. nastawień”, poruszył „zagadnienie poleceń
wydawanych na wszystkich szczeblach odnośnie do działań, jakie należało
podejmować wobec rolników w toku planowego skupu zboża”. Przemysław
Benken pokazał, że przemoc wobec chłopów, jaką stosowali lokalni aktywiści,
była nie tylko powszechnie znana, lecz także akceptowana przez komitety
powiatowe i wojewódzkie PZPR. Zaznaczył również, że zarówno w wypadku
tworzenia spółdzielni produkcyjnych, jak i skupu zboża, największe sukcesy
odnosili działacze, którzy stosowali najokrutniejsze metody. Działania takie
przynajmniej po części wynikały z faktu, że narzucane przez Warszawę normy
były zbyt wysokie, co wymuszało stosowanie radykalnych kroków, aby je
zrealizować. Z założenia najprostszym sposobem na dopełnienie wymaganej
puli ziemiopłodów było pozyskanie ich od najzamożniejszych gospodarzy,
czyli kułaków. Do takich właśnie działań nakłaniali także najaktywniejsi
komuniści, do których należał m.in. Jakub Berman.
W części „Rola aparatu bezpieczeństwa w próbie podporządkowania wsi
państwu” autor zwrócił uwagę na nieudolne, a często wręcz kompromitujące metody pracy większości funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa.
Wielu z nich zawdzięczało posadę na przyznanych im stanowiskach jedynie
przypadkowi, co stało się możliwe za sprawą dokonujących się w tym czasie
przemian społeczno-politycznych. Niski poziom kwalifikacji tychże urzędników skutkował m.in. niedostateczną współpracą z lokalnymi donosicielami,
a to z kolei owocowało licznymi „wypaczeniami” podczas akcji planowanego
skupu zboża.
„Geneza wypadków gryfickich” to tytuł ósmego rozdziału, w którym została
naświetlona narastająca niechęć chłopów do ówczesnych władz i wdrażanego
przez nie programu tworzenia spółdzielni produkcyjnych, jak również udział
duchowieństwa w podsycaniu nastrojów antykomunistycznych. Niemniej
przede wszystkim w części tej zostały przybliżone okoliczności sformowania
tzw. lekkiej kawalerii, której celem było wymuszanie na zamożniejszych
gospodarzach wydania ziemiopłodów. Powołana brygada, w skład której
weszły również osoby wcześniej karane, a na której czele stanął Waldemar
Majcherek, została upoważniona do stosowania wobec chłopów zarówno
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fizycznej, jak i psychologicznej przemocy, dewastowania ich gospodarstw
i czerpania z nich osobistych korzyści.
Poczynania wspomnianej „lekkiej kawalerii” zostały opisane w rozdziale
dziewiątym, zatytułowanym „Działania brygady ZMP w powiecie gryfickim”.
W części tej zwrócono również uwagę na błędne typowanie gospodarstw,
do których kierowano ekipę Majcherka. Okazuje się, że niejednokrotnie
chłopi, u których dokonywano rewizji, zrealizowali wcześniej plan, do którego
zostali zobowiązani, jednak nie byli w stanie tego udowodnić, ponieważ nie
dysponowali żadnym dokumentem ten fakt potwierdzającym. Tymczasem
brutalne działania Majcherka i jego ludzi skutkowały zastraszaniem miejscowej ludności i wpływały na coraz częstsze jej decyzje o opuszczaniu Ziem
Zachodnich.
„Próby ukrycia przypadków łamania prawa podczas skupu zboża” to tytuł
części dziesiątej pracy. Opisano w niej m.in., jak wymuszano na poszkodowanych chłopach natychmiastowe zacieranie śladów działań brygady ZMP
i w jaki sposób blokowano przepływ informacji na ten temat. Liczne skargi
rolników były ignorowane przez lokalne władze. Nie tylko nie rozwiązywało
to problemu, ale skutkowało tym, że poszkodowani kierowali swe żale do
władz wyższego szczebla. To natomiast w praktyce uniemożliwiało członkom administracji państwowej i przedstawicielom służb bezpieczeństwa
zachowanie bierności w sprawie i zmuszało ich do pewnych przedsięwzięć,
choćby takich jak nakazanie głównym winowajcom zwrotu skradzionych
przedmiotów.
„Ujawnienie nieprawidłowości w przebiegu planowego skupu zboża”
zostało przedstawione w ostatnim – jedenastym rozdziale monografii,
w którym autor podjął próbę ustalenia, dlaczego sprawa powiatu gryfickiego
została nagłośniona, skoro podobne zajścia miały miejsce w całym kraju.
Nadto w części tej ukazano, jak informacje o poczynaniach „lekkiej kawalerii” Majcherka wydostały się poza powiat i województwo, w tym również
do KC PZPR. Ujawnienie tychże informacji spowodowało chwilowe przynajmniej zahamowanie działań na rzecz kolektywizacji wsi, a mnożące się
decyzje chłopów o porzucaniu „ziem odzyskanych” i ubieganiu się o powrót
do Polski wschodniej i centralnej sugerowały, iż władze nie do końca sobie
radziły z zagospodarowaniem pozyskanych obszarów. W celu nakłonienia
rolników do porzucenia tych decyzji, władze KC przystąpiły do oficjalnego
potępienia „wypadków gryfickich”, za które winą zostali obarczeni lokalni
działacze partyjni. Ponadto aresztowano i skazano dziewięciu członków
brygady „lekkiej kawalerii”. Warto jednak zauważyć, że nikt spośród skazanych nie odbył wyroku w całości, a epizod ten nie przeszkodził w dalszej
karierze oskarżonych. Inaczej przedstawiała się sytuacja ofiar omawianych
„wypadków”, wprawdzie otrzymali oni odszkodowania, jednak nic nie zrekompensowało im poniesionych krzywd. Przeprowadzone w brutalny sposób
rewizje ich domostw na stałe pozostawiły ślady w ich psychice.
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W „Zakończeniu” autor dokonał podsumowania prowadzonych przez
siebie badań. Wskazał niektóre działania władz, które miały na celu zatrzymanie akcji przesiedleńczych. Wśród nich znalazły się m.in. takie zabiegi,
jak: negatywne rozpatrywanie podań, głoszenie haseł mówiących o poprawie jakości życia, rozwiązywanie niektórych spółdzielni produkcyjnych czy
wreszcie wydanie 6 września 1951 r. dekretu „o ochronie i uregulowaniu
własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych”. Te niekorzystne dla partii przemiany wpłynęły na jej późniejsze decyzje
o zmianie sposobu wywierania nacisku na mieszkańcach wsi. Zadecydowały
też o sformułowaniu zasady, by w przyszłości informacje o podobnych zdarzeniach nie były przekazywane opinii publicznej.
Omawiana praca stanowi niewątpliwie cenną pozycję, dostarczającą wiedzy
na temat „wypadków gryfickich”, które wydarzyły się w 1951 r. Dzięki
dociekliwości autora i wnikliwej analizie źródeł archiwalnych, doniesień
ówczesnej prasy, spisanych wspomnień oraz wcześniejszej literatury z tego
zakresu, Przemysławowi Benkenowi udało się stworzyć dzieło ukazujące
omawiane zagadnienie w sposób wnikliwy i kompleksowy. Nie można przy
tym zapomnieć, że jego skrupulatność badawcza pozwoliła na zweryfikowanie
niektórych błędów, jakie zakorzeniły się w dotychczasowej literaturze temu
zagadnieniu poświęconej.
Marek Jan Chodakiewicz

DAVID FROMKIN,

A PEACE TO END ALL
PEACE:

THE FALL OF THE OTTOMAN
EMPIRE AND THE CREATION
OF THE MODERN MIDDLE EAST
(NEW YORK: HENRY HOLT
AND COMPANY, 1989)

Sądzimy, że w czasie I wojny światowej walczący podzielili się na państwa przyjazne i wrogie. To błąd. Tzw. przyjaciele
też uważali się za wrogów, albo – precyzyjniej – za konkurentów w wielkiej
grze o panowanie nad światem. W tym sensie np. Londyn nie postrzegał
Paryża jako alianta, z którym należy uczciwie podzielić się owocami przyszłego
zwycięstwa, ale jako współzawodnika do podziału łupów. Tym samym Rząd
Jego Królewskiej Mości widział konflikt globalny jako chwilowe przetasowanie
kart w wyścigu o imperium i dominację nad światem, w którym to wyścigu
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z powodu takiego a nie innego układu sił francuski współzawodnik chwilowo
znajdował się po stronie angielskiej. Opisuje to w przystępny sposób David
Fromkin w błyskotliwym stadium dyplomacji, zatytułowanym A Peace to
End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern
Middle East (New York: Henry Holt and Company, 1989).
Londyn nie uznał wojny za żadne geopolityczne novum, za zerwanie
z dotychczasowymi praktykami, ale – wręcz przeciwnie – za kontynuację
dotychczasowej polityki światowej. Chwilowi sojusznicy pozostawali potencjalnymi nieprzyjaciółmi. Wynikało to z kilku zasad brytyjskiej polityki
zagranicznej. Charakteryzował ją relatywizm i oportunizm, ale przy tym brak
doktrynerstwa. Po pierwsze, uznawano, że nie ma permanentnych wrogów
czy przyjaciół. Po drugie, obowiązywała zasada równowagi sił. Nie można
pozwolić nikomu, aby osiągnął dominację na kontynencie europejskim,
potęga ta będzie bowiem wtedy próbować rozszerzyć swą siłę na cały świat,
który znajdował się przecież głównie pod brytyjską kuratelą. Po trzecie,
uznawano, że należy kontrolować strategiczne punkty na globie, szczególnie
punkty ważne ze względu na politykę morską (marynarkę wojenną, handel).
Jeśli nie uda się ich opanować czy utrzymać, należy je szachować dyplomacją.
I stąd np. angielski nacisk na utrzymanie międzynarodowej kontroli nad
Dardanelami przez neutralizację Turcji i jej obronę przed zakusami państw
ościennych, szczególnie Rosji.
I w końcu po czwarte – ponieważ Londyn był potęgą w większości zaspokojoną – Anglia uznawała, że w zasadzie należy zachować status quo, jeśli
chodzi o imperialną ekspansję, chyba że na takiej ekspansji zyskają Brytyjczycy, a stracą ich konkurenci. W najgorszym razie można pozwolić na
proporcjonalną ekspansję konkurencji. I takim najgorszym wypadkiem była
I wojna światowa, kiedy Wielka Brytania odeszła od zasady ochrony terytorialnej całości Imperium Osmańskiego i zgodziła się w tajnej umowie na
jego rozbiory wspólnie z Francją i Rosją.
Gdy zdecydujemy się na zniszczenie jakiegoś państwa, jego rozbiory, jest
kilka możliwości. Według taksonomii Angela Codevilla i Paula Seabury’ego,
jedna to „pokój grobu” (peace of the grave), czyli kartagiński. Inna to „pokój
więzienia” (peace of the prison), czyli sowiecki. A trzecia to „pokój podboju
kulturowego” (peace of the cultural conquest), czyli amerykański. W odniesieniu do Imperium Osmańskiego Anglia zdecydowała się głównie na wariant
trzeci. Naturalnie próbowano różnych kombinacji: najpierw podziału na
osmańskie autonomiczne sfery podległości, potem poddania tych sfer miejscowym władcom arabskim, ale na końcu zdecydowano się uruchomić arabski
nacjonalizm i utworzyć „państwa narodowe” na wzór europejski. To rzecz
jasna było nonsensem, do takiego schematu bowiem pasowali jedynie Żydzi,
a właściwie wywodzący się z Europy syjoniści, którzy na wzór zachodni
zorganizowali się w Palestynie. Reszta ludności zupełnie nie nadawała się
do formuły „państwa narodowego”. Arabowie to nie Syryjczycy, Irakijczycy,
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Jordańczycy, Egipcjanie, Libańczycy czy Palestyńczycy, to raczej mentalność
– głównie religijna (islam, rzadziej chrześcijaństwo), plemienna, klanowa,
lokalna. Próba utworzenia państw narodowych doprowadziła w rezultacie
do permanentnej właściwie wojny i rewolucji na Bliskim Wschodzie.
Zresztą, gdy rozpatruje się kwestię polityki bliskowschodniej Wielkiej
Brytanii, to trzeba uwzględnić trzy – często skłócone ze sobą – ośrodki:
Londyn, Kair i Shimlę (Indie). Ich biurokraci mieli różne pomysły, zależne
od ich partykularnych interesów, a odzwierciedlające rozmaite percepcje rzeczywistości. A te były czasami – jak to się dziś mówi się – „kontrowersyjne”.
Jak jednoznacznie pokazuje David Fromkin, przed I wojną światową
w brytyjskim Foreign Office dominowała opinia, że ruch młodoturecki jest
kontrolowany przez spisek żydowsko-masoński o proniemieckim charakterze.
Pogląd ten wywodził się z faktu, że w 1910 r. kilku głównych przywódców
tego ruchu ukrywało się w żydowskiej loży masońskiej w Salonikach przed
władzami sułtańskimi. Jednak później żydowscy masoni pod wodzą Emanuela
Carasso (Karasu) mieli bardzo małe wpływy rzeczywiste w Wielkiej Porcie,
chociaż naturalnie utrzymywali z Młodymi Turkami kontakty i mogli powoływać się na pewne zobowiązania. Brytyjska dyplomacja rozdmuchała te okoliczności do fałszywego obrazu, w którym „Żydzi” mieli kontrolować partię
młodoturecką. W jednym z raportów z ambasady brytyjskiej przy Wielkiej
Porcie pisano wręcz o tej partii jako o „żydokomitecie Jedności i Postępu”
(„the Jew Committee of Union and Progress,” s. 41), który znajdował się
pod wpływem „łacińskiej” (tzn. włoskiej) masonerii. Ta „the Jewish Freemason conspiracy” była proniemiecka i antyrosyjska, a ponieważ Londyn był
sojusznikiem Petersburga, „spisek żydowsko-masoński” uznawano również
„do pewnego stopnia za antybrytyjski” (s. 42).
W ogóle rząd brytyjski przeceniał wpływy żydowskie (w związku z wyobrażeniem o tajnym spisku, którego sieci miały być wszędzie). Stąd próby
zaskarbienia sobie sympatii ludności żydowskiej w Rosji i gdzie indziej na
świecie, w tym w Imperium Osmańskim, przez takie gesty, jak deklaracja
Lorda Balfoura o „żydowskim domu narodowym” (Jewish National Home)
w Palestynie. Ponadto brytyjscy dyplomaci uważali, że to właśnie spisek
żydowsko-masoński, mający swoje korzenie w Konstantynopolu (Stambule),
był odpowiedzialny za wybuch rewolucji w Rosji, a zwłaszcza za zwycięstwo
bolszewizmu. Foreign Office uważał to za wspólną intrygę „żydomasonerii”
oraz wywiadu niemieckiego.
Taki wniosek wynikał z analizy działalności wywodzącego się z Rosji
rewolucjonisty żydowskiego Alexandra Israela Helphanda „Parvusa”. Człowiek ten – były mentor Lwa Dawidowicza Bronsztejna „Trockiego” – dzięki
rozmaitym koneksjom uzyskał dostęp do młodotureckiego rządu w Konstantynopolu, co pomogło mu najpierw się bardzo wzbogacić, a następnie
prowadzić polityczne intrygi. To młodoturcy przedstawili go ambasadorowi Niemiec. A następnie Helphand wszedł ponownie w bliski kontakt
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z wojskowym wywiadem niemieckim, którego płatnym agentem pozostawał.
Miał poglądy proniemieckie, a jego głównym celem było zniszczenie Imperium Rosyjskiego. Udało mu się nawet wywołać (za niemieckie pieniądze)
zamieszki w Petersburgu.
Największym jednak osiągnięciem „Parvusa” było wprowadzenie w życie
koncepcji przerzucenia Lenina ze Szwajcarii w zamkniętym pociągu przez
Niemcy i Szwecję do Rosji. Przedsięwzięcie sfinansował wywiad niemiecki,
który był głównym sponsorem partii bolszewickiej aż do chwili przejęcia przez
nią władzy. Niemcy uważali Lenina za swego agenta, ale ten był po prostu
bronią masowego rażenia – raz wypuszczony ze szwajcarskiej klatki, nie dał
się w Rosji kontrolować. Zdobył władzę, co Helphand i wywiad niemiecki
przypisali sobie jako własną zasługę.
W każdym razie wywiad i dyplomacja brytyjska uważały w związku z tym,
że ich postrzeganie Turcji jako kraju rządzonego przez „żydomasonerię”,
a bolszewików jako „spisku żydowskiego”, było trafne. Co więcej, podkreślali, że sterując młodoturkami, „Żydzi” przejęli władzę nad sułtanem,
a więc opanowali kalifat, czyli zwierzchność nad muzułmanami na całym
świecie, a szczególnie na Bliskim Wschodzie. W związku z tym Brytyjczykom
wydawało się nawet, że „Żydzi kontrolują islam” („Islam was controlled by
the Jews,” s. 466), tak jak „Żydzi” opanowali państwo bolszewickie – naturalnie w spisku z niemieckimi militarystami. O władzę nad światem miało
się więc ubiegać niemiecko-żydowskie kondominium. „W tej narracji islam
wyzyskiwano, tak jak bolszewizm, Turków i Rosjan, przez spisek żydowskich
finansistów i pruskich generałów skierowany przeciw Wielkiej Brytanii”
(„Islam was thus being used, as was Bolshevism, and as were Turks and Russians, by a cabal of Jewish financiers and Prusian generals to the detriment
of Britain,” s. 466–467).
Fromkin nazwał to „lunacy”, czyli szaleństwem, którego intelektualną
moc wzmocniła opublikowana w 1920 r. w Londynie znana fałszywka Protokołów Mędrców Syjonu (tytuł londyńskiego wydania brzmiał – The Jewish
Peril). Ale szaleństwo to było powszechnie brane za dobrą monetę. Winston
Churchill np. uważał, że „nowi władcy Kremla” to „w większości wcale nie
Rosjanie – [tylko] […] to Żydzi” („the newrulers of the Kremlin [...] most
of them were not Russian at all – […] they were Jews,” s. 473). W tym
kontekście dziejowym poglądy dotyczące Żydów, które głosił choćby Roman
Dmowski, wydawały się raczej mainstreamowe i wyważone. Po prostu taki
był duch czasów. Pisałem o tym już dawno (zob. M.J. Chodakiewicz, „Żarty
z Pana Romana”, Prawica Narodowa [Warszawa] 2(7) (lipiec–wrzesień 1995):
s. 59–70). Czyli puenta to przepysznie paranoiczny wątek spiskowy.
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KOMUNIŚCI
W II RZECZYPOSPOLITEJ.

LUDZIE – STRUKTURY – DZIAŁALNOŚĆ,
(RED. ) M. BUKAŁA, M. KRZYSZTOFIŃSKI
(RZESZÓW: IPN, 2015)

Badania nad komunizmem i komunistami
w Polsce, mimo powstania wielu wartościowych
prac, są dalekie od wyczerpania tej wielowątkowej i skomplikowanej problematyki. Wydany
w poprzednim roku tom Komuniści w II Rzeczypospolitej. Ludzie – struktury – działalność pod
redakcją Marcina Bukały i Mariusza Krzysztofińskiego jest z pewnością krokiem w dobrym kierunku, jeśli chodzi o nakreślenie sposobu funkcjonowania komunistów w naszej ojczyźnie w latach
1918–1939.
Publikację podzielono na trzy działy: „Struktury i ludzie”; „Działalność
organizacyjna i propagandowa ugrupowań komunistycznych”; „Instytucje państwa polskiego, stronnictwa polityczne i prasa wobec komunizmu”.
W każdej części możemy znaleźć wartościowe studia poświęcone różnym
aspektom funkcjonowania komunistów w II Rzeczypospolitej.
W pierwszym dziale zawarto interesujące artykuły dotyczące głównie
działalności partii komunistycznej w poszczególnych regionach kraju oraz
kilka case studies przedstawiających różne postacie związane z komunizmem
(szczególnie wartościowa jest analiza Grzegorza Berendta poświęcona Herszowi Smolarowi).
W drugim dziale tomu autorzy omówili różnorodne aspekty działalności
organizacyjnej oraz propagandową aktywność środowisk komunistycznych.
Szczególną uwagę należy zwrócić na teksty: Grzegorza Zackiewicza o komunistycznej infiltracji Związku Związków Zawodowych; Macieja Zakrzewskiego
poświęconego walce z ,,lewicowym odchyleniem” w KPP i Dariusza Magiera
na temat sposobu funkcjonowania propagandy komunistycznej w regionie
bialskopodlaskim w okresie międzywojnia.
Trzeci dział tomu poświęcono przedstawieniu stosunku do komunizmu władz II RP, społeczeństwa i poszczególnych organizacji politycznych.
W moim przekonaniu najciekawsze w tej części książki są rozważania Roberta
Litwińskiego (o aparacie policyjnym II RP wobec działalności komunistycznej); Karola Sacewicza (na temat antykomunistycznych inicjatyw ZLN) oraz
Marcina Krzanickiego (studium kreowania obrazu bolszewizmu i komunizmu
w polskich tygodnikach ilustrowanych). Warto również wspomnieć, że publikacje uzupełnia ciekawa ikonografia wybrana z polskich pism okresu II RP.
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Publikacja Komuniści w II Rzeczypospolitej. Ludzie – struktury – działalność
zawiera niewątpliwie wartościowe analizy na temat komunizmu i komunistów w II RP. Warto po nią sięgnąć, gdyż pokazuje obecny stan badań nad
komunizmem i wyznacza nowe pola badawcze, którymi należałoby się zająć.
RŁ

Krzysztof Kawalec,

ROMAN DMOWSKI

(POZNAŃ: ZYSK I S-KA, 2016)

Roman Dmowski mimo istotnej roli, którą
odegrał, przyczyniając się w bezpośredni sposób
do odzyskania przez Polskę niepodległości, oraz
będąc przywódcą największego środowiska politycznego II RP, nie doczekał się zbyt wielu prac
biograficznych. Krokiem w dobrym kierunku
jest z pewnością wznowienie przez wydawnictwo
Zysk i s-ka klasycznego już dzieła o Panu Romanie
pióra Krzysztofa Kawalca. Jest to nieco poszerzone
i uzupełnione wydanie niedostępnej już edycji
z 2000 r. Jak pisze sam autor we wprowadzeniu,
jest to już trzecia przymiarka do biografii Dmowskiego. Nietrudno zauważyć,
że jest to również najbardziej udana edycja, zarówno jeśli chodzi o poziom
merytoryczny, jak i edytorski, gdyż w nowym wydaniu – oprócz poszerzenia
pracy o najnowszy stan wiedzy – dodano ikonografię. Dzieło Kawalca uzupełnia
ponadto praca Dmowskiego Ze studiów nad szkołą rosyjską w Polsce, opatrzona
przedmową autora monografii. Jest to niewątpliwie ważna broszura pokazująca sposób myślenia Pana Romana o Rosji i rusyfikacji w początkach własnej
działalności politycznej. Po biografię Dmowskiego autorstwa Kawalca warto
sięgnąć przede wszystkim dlatego, że jest to najszersza praca poświęcona życiu
przywódcy endecji, niezwykle pomocna szczególnie dla czytelników pragnących
uzyskać wiedzę na temat poglądów jednego z twórców naszej niepodległości.
RŁ
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KOŚCIÓŁ KATOLICKI
W EUROPIE
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

W OBLICZU DWÓCH
TOTALITARYZMÓW (1917–1990)

T. 1, (RED.) M. KRZYSZTOFIŃSKI, J. WOŁCZAŃSKI
(RZESZÓW – STALOWA WOLA – LWÓW: IPN, FUNDACJA UNIWERSYTECKA W STALOWEJ WOLI,
WYDAWNICTWO BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ ARCHIDIECEZJI LWOWSKIEJ, 2015)

Dwa totalitaryzmy, które przetoczyły się nad Polską w latach 1939–1989,
poza zniewalaniem społeczeństwa polskiego, niezwykle wiele uwagi poświęcały
walce z Kościołem katolickim. Wynikało to z faktu, że duchowieństwo i biskupi
podtrzymywali w polskim społeczeństwie ducha oporu wobec brunatnego
i czerwonego okupanta. Problematyce stosunku Kościoła katolickiego do obu
zbrodniczych totalitaryzmów został poświęcony tom Kościół katolicki w Europie
Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów, wydany jako wspólna
inicjatywa rzeszowskiego oddziału IPN oraz Uniwersytetu Papieskiego im. Jana
Pawła II w Krakowie oraz Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji
Lwowskiej Obrządku Łacińskiego. Jest on pokłosiem konferencji naukowej
zorganizowanej w listopadzie 2012 r. we Lwowie pod patronatem abp. Mieczysława Mokrzyckiego, który trafnie w słowie wstępnym do wspomnianej
publikacji podkreślił:
Zarówno ateistyczny nazizm, jak i komunizm były wyzwaniem
dla wyznawców Jezusa Chrystusa. Funkcjonujący w niektórych
krajach Europy Środkowej kilkadziesiąt lat komunizm zadał
olbrzymie rany Kościołowi katolickiemu. Nie był jednak w stanie
zniszczyć tkwiącej przecież w każdym człowieku tęsknoty za
Bogiem, zakodowanego w nim poszukiwania prawdy, ani
zagłuszyć sumienia. W zmieniających się warunkach Kościół
katolicki realizował powierzoną mu misję, prowadząc wiernych
do zbawienia. Niejednokrotnie duchowni, stojąc na czele swojej
owczarni, zmuszeni byli za wierność Chrystusowi płacić najwyższą
cenę – z własnego życia.

Omawiana publikacja przedstawia sposób funkcjonowania Kościoła w Europie Środkowo-Wschodniej z uwzględnieniem studiów poświęconych postaciom
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duchownych doświadczonych przez oba zbrodnicze systemy. Oprócz klasycznych case studies, prezentujących takie postacie, jak: bp Rafał Kiernicki,
bp Adolf Piotr Szelążek, bp Tadeusz Błaszkiewicz, ks. Zygmunt Truszkowski
czy ks. Henryk Mosing w kontekście ich życia w systemach totalitarnych,
w tomie znalazły się również znacznie szersze tematycznie analizy. Wśród nich
należy zwrócić szczególną uwagę na artykuły: Grzegorza Chajki – poświęcony
stosunkowi duchowieństwa archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego wobec
komunizmu i hitleryzmu (do 1945 r.); Katarzyny Malickiej – opisujący ewakuację kościołów i klasztorów lwowskich po 1945 r.; s. Agaty Mirek – dotyczący
funkcjonowania Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej na Wileńszczyźnie
i Nowogródczyźnie w ramach dwóch totalitaryzmów (1939–1989) czy Małgorzaty Gliwy na temat dziejów greckokatolickiej parafii w Komańczy.
Rzecz jasna, tom nie wyczerpuje tytułowej problematyki, dlatego cieszy
zapowiedź redaktorów, że badania nad stosunkiem Kościoła katolickiego do
dwóch totalitaryzmów będą kontynuowane.
RŁ

Medialny
Paweł przeciąg
Józwa

1.

Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz: „Jeśli niezbyt poprawną polszczyzną wysłowię się, proszę mi to darować. Matki bowiem nasze, tam na
dalekich kresach, najpierw uczyły nas Polskę kochać, a potem już prawidłowo
po polsku mówić. Dla mnie i mnie podobnych elementarzem był od dziecka
Sienkiewicz. Bohaterowie Sienkiewicza byli dla nas wzorem. Naśladując czyny
Skrzetuskich, Wołodyjowskich i Kmiciców, niejedno zwycięstwo odnieśliśmy
na wojnie i nieraz wychodziliśmy cało z opresji, z których wyjścia zdawało się,
że już nie było”.
Gigantycznym nieporozumieniem jest głoszona przez niektórych białoruskich
historyków teoria, jakoby gen. Bułak-Bałachowicz był Białorusinem i do tego
białoruskim nacjonalistą (!). (red.)
)) Fragment wystąpienia gen. Bułak-Bałachowicza do obrońców Lwowa
w listopadzie 1928 r. http://jung.blox.pl/2010/02/Gen-Stanislaw-Bulak-Balachowicz-Pod-skrzydla-orla.html.

2.

Śp. ppor. Tadeusz Witt (ur. 6 marca 1922 r. w Baranowiczach,
zm. 25 lutego 2015 r. w Whitestone, NY, USA): „Tak lubię wspominać te lata
dzieciństwa i młodości, Drohiczyn i Kobryń i Mochawiec i nenufary na Muchawcu,
nenufary – to jest otoczenie, w którym człowiek żył, rósł, kształcił się. Piękne
otoczenie. A po tym dzieciństwie była wojna i to wszystko, co przyniosła i na jej
końcu Rzeczypospolita Londyńska. My wszyscy żołnierze, którzy się tam znaleźli,
byliśmy obywatelami Rzeczypospolitej Londyńskiej. Co to jest Rzeczypospolita
Londyńska? To był epilog Rzeczypospolitej szlacheckiej. Dlaczego? Dlatego, że
myśmy wyszli z tych ostatnich, obojętne, czy to był książę, czy szlachcic z sygnetem,
czy parobek, on był z ustroju Polski szlacheckiej, on miał to wszystko, co w Polsce
szlacheckiej było i szło w dół, bo w czasie międzywojennym to myśmy chcieli
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zachować (ja powtarzam słowa mojego ojca) to, co było dobre, wspaniałe w Polsce
szlacheckiej, a zmienić to, co doprowadziło do rozbiorów. I to szło w dobrym
kierunku, bo szkoły kształciły młode pokolenie z tych korzeni. Nie szlacheckie
dzieci, ale w duchu szlacheckim wychowane. Szkoła polska kształciła element
inteligencji polskiej. To wszystko zatrzymała druga wojna światowa. I to, co zostało
w Londynie, ci, którzy nie wrócili do Polski, zachowali tę Polskę szlachecką, te
ideały, wzorce postępowania w sobie, a nie uznają tego, co stworzyła Polska Ludowa.
Bo... ta Polska Ludowa to prolog do tego, co będzie. Jest za wcześnie powiedzieć
po tylu latach zniewolenia i złych wzorców postępowania, co jest i co będzie dalej.
Dziś tam nie ma godności polskiej. Myśmy trzymali tę godność Wojskiem Polskim,
jego wyglądem, obyciem, zachowaniem, a dzisiaj, jak się patrzy na tę Polskę, nawet
na tych dostojników polskich, to jakoś tam brak godności, dlatego ja do tej Polski
nie mam ochoty wrócić. Nie przyjmuję też żadnych awansów. Ja zostałem w tym
stopniu, w którym odszedłem z wojska. Gdybym zaczął przyjmować, tobym
przekreślił to, co miałem, cały mój dorobek. Co w czasie wojny zdobyłem”.
)) Teresa Siedlar-Kołyszko, „Pana Witta znam »od zawsze«”, Weteran: Urzędowy
Organ Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, nr 1140 (kwiecień
2016): s. 21–22.
3.

Profesor Andrzej Nowak: „Myślę, że w II Rzeczpospolitej najważniejszym założeniem towarzyszącym sukcesowi edukacji patriotycznej – bo
o sukces i jego tajemnicę Pan pyta – było to założenie, które wynikało z całej
kultury, otoczenia edukacji właściwej, wąsko rozumianej, szkolnej przez kulturę
masową, zarówno tę popularną, jak i tę wyższą, z której emanowało przeświadczenie, że czymś najwspanialszym i najgodniejszym, co może zdarzyć się człowiekowi, jest bycie Polakiem.
Awansować do roli Polaka to coś najwspanialszego. A mówimy o awansie,
bo pamiętajmy, że społeczeństwo II Rzeczpospolitej było to społeczeństwo
w ogromnej mierze chłopskie, w którym niemała część współobywateli dochodziła do świadomości polskiej, narodowej, patriotycznej, ze stanu świadomości przednarodowei. To był wiek nacjonalizmów czy okres patriotyzmów.
Czas umacniania się narodowych struktur świadomości, nie tylko w Polsce.
W II Rzeczpospolitej stało się to na tle kultury romantycznej, umocnionej na
nowo na początku XX wieku, powrotem do romantycznych wzorów i oczywiście – w pewnym sensie dyskutowanym i przeformułowanym. Niemniej
jednak, romantyzm raz jeszcze uzyskał swoje umocnienie z dzieł Sienkiewicza,
czy – z drugiej strony – Wyspiańskiego. Polskość, która trwała w owych romantycznych wzorach w okresie bezpaństwowym, ostatecznie odniosła zwycięstwo:
odzyskała państwo. To wszystko umacniało przekonanie, że polskość jest czymś
wspaniałym, czymś wielkim: skoro mieliśmy Mickiewicza i Wyspiańskiego,
mamy Piłsudskiego czy mamy Dmowskiego (a warto zauważyć, że nawet jeżeli
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Dmowski skrajnie ostro krytykował wzorce romantyczne, to w oparciu o poczucie znaczenia polskości –polskość w jego ujęciu jest tak ważnym zadaniem, że
trzeba poświęcić wszystkie siły, żeby to zadanie zrealizować)”.
)) Portal Teologia Polityczna, rozmawiał Jan Czerniecki
http://www.teologiapolityczna.pl/awansowac-do-roli-polaka-to-cos-najwspanialszego-rozmowa-z-prof-andrzejem-nowakiem-tpct-54.

Instrukcja dla żołnierzy 87. Dywizji Piechoty Wehrmachtu
z 8 lipca 1941 r.: „Podstawową zasadą dotyczącą zachowania się wobec ludności jest, że Polak nie może być postrzegany jako nasz przyjaciel, ale jako nasz
wróg. Niemieccy żołnierze spotkali się z wyrażaniem radości przez polską
ludność, co było jedynie wynikiem represji i grabieży [jakiej doznała od] władcy
bolszewickiej. Nie powinno to jednak przesłaniać faktu, że Polacy kierują się
silnym nacjonalizmem i czekają na moment, aby zadać niemieckiej armii cios
w plecy, jak to miało miejsce w roku 1918”.
)) Waitman Wade Beorn, Marching Into Darkness: The Wehrmacht and the
Holocaust in Belarus (Cambridge, Massachusetts and London: Harvard
University Press, 2014): p. 224.
5.

Prezydent RP Andrzej Duda w czasie obchodów 45. rocznicy masakry robotników w Gdyni w grudniu 1970 r.: „Wstyd za tę III RP, która
z honorami wojskowymi i państwowymi pochowała większość oprawców
z 1970 roku. Wstyd, zwyczajnie wstyd. […] Doszliśmy do Polski, która jest
cały czas kulejąca, dlatego oprawcy odeszli bezkarni. Dzisiaj ze wstydem pochylam głowę nad tą III RP. Stocznię zlikwidowano, a nie ukarano sprawców
masakry. III RP nie zdała egzaminu sprawiedliwości, uczciwości, elementarnej
przyzwoitości i gospodarności. To trzeba będzie naprawić. To wielkie zadanie
na przyszłość. Zrobię wszystko, aby ta III RP została wreszcie naprawiona”.
)) „Prezydent Andrzej Duda w Gdyni: komunistycznych bandytów nazwano
ludźmi honoru”, Niezależna.pl, 17 grudnia 2015 r.
http://niezalezna.pl/74011-prezydent-duda-w-gdyni-komunistycznych-bandytow-nazwano-ludzmi-honoru#.VnJmexK-zUl.facebook
6.

W pracy Złote serca czy złote żniwa? Studia nad wojennymi losami
Polaków i Żydów, (red.) Marek Jan Chodakiewicz i Wojciech Jerzy Muszyński
(Warszawa: TheFacto, 2011) ustalono, że poszukiwaniem złota po ofiarach
Holocaustu na terenie obozu śmierci Treblinka zajmowali się przede wszystkim
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Sowieci, którzy kopali na skalę przemysłową z użyciem materiałów wybuchowych. Osobno dłubał w ziemi margines społeczny spośród lokalnej ludności
chrześcijańskiej, który to proceder był surowo karany przez polskie podziemie
niepodległościowe, m.in. chłostą, jako patologiczny przypadek powojennej
degeneracji. Okazuje się jednak, że była też i trzecia grupa zajmująca się wykopaliskami wśród trupów ofiar. Według wspomnień uciekinierki z Sobiboru,
Selmy Wijnberg z Holandii, która później wyszła za mąż za współuciekiniera
Chaima Engela: „Po wejściu Sowietów, Żydzi, którzy przeżyli, wrócili do
Sobiboru, aby wykopać pieniądze i złoto, które poprzednio zagrzebali tam.
Wiadomo, że uratowani walczyli między sobą o łup i kradli jeden od drugiego”.
[“After the entry of the Soviets, Jewish survivors returned to Sobibór to dig
up money and gold that they had buried there. Jewish survivors were also
known to have fought over the spoils and stolen from one another.”]
)) Zob. Zezanie Saartje Engel Wynberg, Shoah Foundation Institute for
Visual History and Education, University of Southern California, Interview
code 7684 dostępne w:
http://collections.ushmm.org/search/catalog/vha7684, oraz USC Shoah
Foundation Institute testimony of Saartje Engel Wynberg dostępne pod
http://www.holocaustresearchproject.org/survivor/selma%20engel.html.
7.

Profesor Jan Żaryn, historyk, senator RP: „Żeby dobrze odpowiedzieć
na pytanie, w jakim miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o relacje polsko-żydowskie,
trzeba wyjść z dziedzictwa epoki komunizmu i II wojny światowej. Można
powiedzieć w głębokim skrócie, że relacje polsko-żydowskie były bardzo złe
dlatego, że wzajemnie się mijaliśmy. Mijaliśmy się nie tylko dlatego, że się
kłóciliśmy, ale przede wszystkim z tego powodu, że nie znaliśmy swoich punktów widzenia. Czyli narracja wewnątrzżydowska na temat Polaków szła własnym
torem bez czynnika poznawczego polskiego. I odwrotnie. Polska narracja była
mocno zatomizowana, bo pochodziła oddolnie od rodzin, bardzo silnego
nadawcy informacji, symboli, emocji, a nie od państwa PRL-owskiego. Ponieważ ono było fałszywym przekaźnikiem. Tworem, który de facto dzielił nas
w budowaniu wspólnotowej narracji i nami manipulował, ale jeszcze kompromitował na zewnątrz – np. w 1968 r. Rodzinna, oddolna narracja była także
pozbawiona czynnika zewnętrznego, naturalnej możliwości i ochoty rozpoznania strony żydowskiej. A stereotypy były bardzo silnie zakorzenione. To
mijanie skończyło się w momencie spotkania obu stron. I rozmowa okazała
się detonatorem potencjalnie istniejącego napięcia”.
)) „Debata o antysemityzmie”, Wprost, 17 kwietnia 2016 r.
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8.

Post-komuniści i ich liberalni sojusznicy prowadzą politykę historycznej
amnezji, jeśli chodzi o zbrodnie czerwonych. W Polsce ich sloganem było
„wybierzmy przyszłość”, a w Rumunii – „zapomnijmy”: „W 2009 r. w wywiadzie
dla Radia Wolna Europa/Radia Svoboda Król Michał [von Hohenzollern-Sigma-rinen rumuński] powiedział, że mimo wszystkich trudnych przeżyć on i jego
rodzina doświadczyli, nie mam osobistych urazów do nikogo. Ale ostrzegł, że
cierpienie, które komunizm narzucił Rumunom, nie powinno być zapomniane.
»Ponieważ dziesiątki milionów ludzi zniszczono, przeszli oni przez absolutne
piekło, a teraz nagle mówi się: ‘o, to się już skończyło, zapomnijmy’. Tego się
nie zapomina«”.
)) Eugen Tomiuc, “Ailing WWII-Era Monarch, Romania’s King Michael,
Quietly Exits Limelight,” RFE/RL, 19 March 2016,
http://www.rferl.org/content/romania-king-michael-ww2-era-monarch-exits-limelight/27623319.html.
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opublikował m.in. monografie Działalność polityczna Kazimierza Świtalskiego w latach 1926–1939 (2013),
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w XX w., ze szczególnym uwzględnieniem polityki Wielkiej Brytanii,
Francji i Szwajcarii względem Polski
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w Warszawie, redaktor naczelny periodyku popularnonaukowego CzasyPismo. O historii Górnego Śląska
w XX wieku. Autor lub redaktor kilkunastu książek poświęconych polityce władz wobec Kościoła katolickiego
w PRL i kwestiom narodowościowym
na Górnym Śląsku. Opublikował
m.in.: Kruchtoizacja. Polityka władz
partyjno-państwowych wobec Kościoła
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logicznych), skupiających się na krakowskim w latach 1980–1989
(2016); Pielgrzymki Jana Pawła II
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podległościowego w okresie II woj- Studia i materiały (2013); Realizm
ny światowej i okresie powojennym, polityczny (2013). Członek redakcji
zajmuje się też problematyką Kresów pism: Glaukopis, Myśl.PL. Ekspert
Wschodnich RP. Autor m.in. Uderze- Centrum im. Władysława Grabniowe Bataliony Kadrowe 1939–1944 skiego, współpracownik Instytutu
(1993); Na straconych posterunkach. Pamięci Narodowej i Ośrodka Myśli
Armia Krajowa na Kresach Wschod- Politycznej. Zainteresowania badawnich II RP 1939–1945 (2014).
cze: historia relacji państwo-Kościół
w PRL, realizm polityczny, komuSebastian Ligarski – historyk, dok- nizm.
tor nauk humanistycznych, pracownik Referatu Badań Naukowych
Oddziałowego Biura Edukacji Pu- Grzegorz Majchrzak – historyk,
blicznej IPN w Szczecinie. Autor pracownik Biura Edukacji Publiczm.in.: W zwierciadle ogłoszeń drob- nej IPN, członek Stowarzyszenia
nych. Życie codzienne na Dolnym „Archiwum Solidarności” i StowaŚląsku w latach 1945–1949 (2007); rzyszenia Wolnego Słowa. Zajmuje
Dziennikarze władzy – władza dzien- się badaniem dziejów aparatu renikarzom. Studia (2010) (wspólnie presji (zwłaszcza organów bezpiez T. Wolszą); Redaktor Operacja „Po- czeństwa), opozycji demokratycznej
wydawniczego i opozycji 1978–1990.
Zajmuje się historią najnowszą.
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zjawisk antykomunistycznej opozycji i oporu społecznego. Autor monografii naukowych, redaktor prac
zbiorowych i tomów pokonferencyjnych, edytor źródeł historycznych,
inicjator konferencji naukowych. Był
redaktorem Biuletynu IPN; członek
redakcji Przeglądu Archiwalnego IPN.
Publikował m.in. w Biuletynie IPN,
Glaukopisie, Karcie, Nowym Państwie,
Pamięci i Sprawiedliwości, Przeglądzie Archiwalnym IPN, Rzeczpospolitej, Teologii Politycznej, Tygodniku
Powszechnym, Zeszytach Historycznych (Paryż), Zeszytach Historycznych
WiN-u. Autor: Etos gniewu. AntykoŁucja Marek – historyk, doktor munistyczne organizacje młodzieżowe
nauk humanistycznych, pracuje w Warszawie (1944–1989) (2015).
w Instytucie Pamięci Narodowej
Oddział w Katowicach, członek Ko- Piotr Olechowski – absolwent stumisji Historycznej Polskiej Akademii diów historycznych na UniwersyteNauk Oddział w Katowicach. Autor- tach w Szczecinie i Rzeszowie. Odbył
ka monografii „Kler to nasz wróg”. staże naukowe na Lwowskim NarodoPolityka władz państwowych wobec wym Uniwersytecie im. Iwana Franki
Kościoła katolickiego na terenie wo- i Ukraińskim Katolickim Uniwersytejewództwa katowickiego w latách cie we Lwowie. W 2016 r. jego praca
1956–1970 (2009); współautor- magisterska „Stosunki polsko-ukraka Przypadek ks. Brunona Magotta. ińskie we Lwowie międzywojennym
Studium źródłoznawcze dokumentacji w świetle wspomnień (1918–1939)”
kościelnej i akt aparatu bezpieczeńst- uzyskała III nagrodę w konkursie
wa (2010, współautor ks. Mariusz im. prof. Stanisława Herbsta PolskieTrąba); Za Marksem bez Boga. Laicy- go Towarzystwa Historycznego na
zacja życia społecznego w Polce w la- najlepszą pracę magisterską w Polsce
tach 1945–1989 (2014, współautor z zakresu historii. Stypendysta Biura
Monika Bortlik-Dźwierzyńska).
Uznawalności Wykształcenia i WyBartłomiej Noszczak – historyk, miany Międzynarodowej MNiSW
doktor nauk humanistycznych, pra- na prowadzenie badań naukowych
cownik naukowy Biura Edukacji Pu- na Ukrainie. Publikował w wydablicznej Oddziału IPN w Warszawie. wnictwach polskich i ukraińskich
Specjalizuje się w historii najnowszej m.in. w Glaukopisie i czasopiśmie
Polski ze szczególnym uwzględnie- naukowym Instytutu Ukrainoznawstniem dziejów Kościoła katolickiego wa im. I. Krypjakewycza Narodowej
po 1945 r., polityki wyznaniowej, Akademii Nauk Ukrainy „Українаw PRL (głównie NSZZ „Solidarność“), funkcjonowaniem mediów
(przede wszystkim Polskiego Radia
i Telewizji Polskiej) przed 1989 r.,
sportem w PRL (szczególnie w kontekście działań peerelowskiej bezpieki), a także stanem wojennym. Autor licznych publikacji naukowych
i popularnonaukowych na ten temat.
Ostatnio opublikował Solidarność na
celowniku (2016). Obecnie kończy
prace nad wydaniem monografii dotyczącej rozpracowywania kierowniczych ogniw pierwszej „Solidarności”
przez SB w latach 1980–1982.
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Польща: історична спадщина
і суспільна свідомість”. Uczestnik projektu „Strażnicy Narodowej
Pamięci. Kwerenda i upamiętnienie
miejsc związanych z walką Polaków
na terenie obecnej Ukrainy”. Doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przygotowuje
dysertację doktorską, poświęconą
polskiej społeczności sowieckiego
Lwowa w latach 1944–1959. Zainteresowania badawcze: historia i kultura
Europy Wschodniej ze szczególnym
uwzględnieniem położenia ludności
polskiej na terenie dawnego ZSRS
(zwłaszcza Ukraina i Białoruś).

go, pracownik Referatu Badań Naukowych OBEP IPN w Szczecinie.
Zainteresowania badawcze koncentruje wokół dziejów najnowszych
Polski, szczególnie historii wojskowości II Rzeczypospolitej i komunistycznego aparatu represji w PRL.
Opublikował m.in. książki: Wojska
Pograniczne ZSRS na odcinku z Polską w świetle dokumentów służb wywiadowczych Drugiej Rzeczypospolitej
w latach 1921–1939. Struktura i dyslokacja–działalność wywiadowcza–
instrukcja służby (2010), Instrukcja
służby Korpusu Ochrony Pogranicza
(2010). Jest współredaktorem cyklicznego wydawnictwa „Studia nad
Mark Paul – niezależny historyk,
wywiadem i kontrwywiadem Polski
mieszka w Kanadzie.
w XX w.” (t. 1: 2012; t. 2: 2015; t. 3:
Jakub Siemiątkowski – absolwent 2016) oraz członkiem redakcji czasoInstytutu Historycznego UW. Inte- pisma Aparat Represji w Polsce Ludoresuje się teorią nacjonalizmu, histo- wej 1944–1989.
rią ruchu narodowego oraz Europy Paweł Tanewski – doktor ekonomii,
Środkowo-Wschodniej. Od grudnia kustosz w Bibliotece Szkoły Głównej
2015 r. redaktor naczelny kwartal- Handlowej w Warszawie, absolwent
nika społeczno-politycznego Polityka Szkoły Głównej Planowania i StatyNarodowa.
styki. Autor dwóch tomów poświęconych historii Warszawy w okrePaweł Skibiński – dr hab., wykła- sie międzywojennym (Wokół SGH.
dowca Instytutu Historycznego UW, Domy – ludzie – zdarzenia, t. 1–2),
przewodniczy Zespołowi Redakcyj- stały współpracownik Ułana Karpacnemu codzienne zapiski Pro Me- kiego, czasopisma żołnierskiego ukamoria prymasa Stefana Wyszyńskie- zującego się od 1942 r.
go. Specjalista w dziedzinie historii
Kościoła katolickiego w XX w. oraz Grzegorz Wąsowski – adwokat,
historii Hiszpanii w XX w. W latach współkieruje pracami Fundacji „Pa2010–2015 był dyrektorem Muzeum miętamy”, zajmującej się przywracaJana Pawła II i Prymasa Wyszyńskie- niem pamięci o żołnierzach polskiego przy Archidiecezji Warszawskiej.
go podziemia niepodległościowego
z lat 1944–1954.
Paweł Skubisz – historyk, doktor
nauk humanistycznych, absolwent
IHiSM Uniwersytetu Szczecińskie-

