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Wstęp

W dniach 18–23 lutego 2013 r. w Palczewie koło Warki Instytut Pamięci Narodowej po raz 
drugi zorganizował Zimową Szkołę Historii Najnowszej. Świadczy to o utrzymującym się zain-
teresowaniu tą formą wsparcia dla młodych badaczy, zwłaszcza że po raz kolejny liczba zgłoszeń 
znacznie przekroczyła możliwości obu szkół (od 2007 r. organizowane są Letnie Szkoły Historii 
Najnowszej).

Zgodnie z przyjętymi założeniami program II Zimowej Szkoły Historii Najnowszej bazował 
na programie VI Letniej Szkoły1. Składały się nań wykłady wybitnych znawców dziejów Polski 
XX w., warsztaty rozwijające niezbędne w pracy historyka umiejętności, a także seminaria, 
podczas których słuchacze szkoły mieli możliwość przedstawienia wyników swoich badań. 
Wszystkie typy zajęć oraz ożywione dyskusje kuluarowe umożliwiały skonfrontowanie własnych 
osiągnięć, interpretacji, a także planów badawczych, z opiniami innych, w tym znacznie bardziej 
doświadczonych, starszych kolegów.

Inauguracyjny wykład II Zimowej Szkoły wygłosił prof. Antoni Dudek i poświęcił go głównym 
liniom podziału w sporze o PRL. Profesor Grzegorz Motyka w przededniu 70. rocznicy zbrodni 
wołyńskiej zapoznał słuchaczy z tą niełatwą problematyką. Kolejny wykład, zatytułowany „Począt-
ki wywiadu Polski Ludowej 1945–1950 – struktura, działalność, rola”, wygłosił prof. Andrzej 
Paczkowski. Doktor hab. Bożena Szaynok przedstawiła bilans najnowszych (prowadzonych 
od 1990 r.) polskich badań nad dziejami Żydów i Izraela. Wykład dr. Janosa Tischlera dotyczył 
sytuacji w Polsce i na Węgrzech w przełomowym roku 1956.

Pierwszy warsztat, poświęcony profesjonalnemu przygotowaniu i przedstawieniu prezen-
tacji, przeprowadził dr Rafał Stefański. Kolejne zajęcia, ukazujące możliwości wykorzystania 
ewidencji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa, przygotował Wojciech Sawicki. Doktor Paweł 
Rokicki i dr Paweł Sasanka zapoznali uczestników szkoły z zagadnieniami związanymi z przed-
stawieniem wiedzy historycznej w formie wystaw. Podczas zajęć prowadzonych przez Andrzeja 
Brzozowskiego słuchacze mogli poznać tajniki pisarstwa popularnonaukowego. Warsztat Wiesławy 
Młynarczyk poświęcony był metodom nauczania o Holokauście. Ostatnie zajęcia, prowadzone 
przez Ankę Grupińską, dotyczyły metodyki zbierania relacji. 

Seminaria podczas II ZSHN prowadzili dr Władysław Bułhak oraz niżej podpisany. Wygło-
szone referaty, publikowane w niniejszym tomie, zostały podzielone na cztery bloki tematyczne. 
Pierwszy z nich, zatytułowany „Wojna i konspiracja”, obejmuje zagadnienia związane z okresem 
II wojny światowej oraz jeden artykuł związany z konspiracją powojenną. Pierwszy tekst, autorstwa 
Tomasza Sudoła, opisuje prowadzone jesienią 1939 r. niemieckie wysiedlenia ludności żydow-
skiej z pasa ziemi leżącego wzdłuż zachodniego brzegu Narwi, Sanu i Bugu. Anna Lewandowska 
ukazuje pierwszą fazę niemieckich represji wobec duchowieństwa diecezji lubelskiej. Katarzyna 
Parkitna przedstawia w swoim referacie zarys działalności NSDAP w dystrykcie radomskim Gene-
ralnego Gubernatorstwa. Z kolei Ołesia Isajuk podjęła próbę opisania polityki narodowościowej 

1 Zob. VI Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2012. Referaty, red. K. Dworaczek, Ł. Kamiński, Warszawa 2013.
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prowadzonej przez Niemców w okupowanym Lwowie. Maciej Żuczkowski w syntetycznej formie 
zarysowuje stosunek konspiracyjnej Polskiej Partii Socjalistycznej do podziemnego Stronnictwa 
Narodowego. Dominika Pasich opisała dramatyczny proces wolbromski z 1951 r. i naświetliła 
jego propagandowe wykorzystanie przez ówczesną publicystykę. 

Blok zatytułowany „Społeczeństwo” składa się z dwóch artykułów. Pierwszy z nich, autorstwa 
Elżbiety Mani, omawia rytuały związane z obchodami rocznic i świąt państwowych na Uniwer-
sytecie Poznańskim w pierwszych latach władzy komunistycznej (1945–1956). Drugi tekst, pióra 
Radosława Jaworskiego, jest poświęcony zmianom zachodzącym w społeczności Łęcznej po 
rozpoczęciu budowy Lubelskiego Zagłębia Węglowego.

Trzecia i jednocześnie najobszerniejsza część niniejszego tomu grupuje teksty związane 
tematycznie z działalnością struktur władzy w powojennej Polsce. Dwa pierwsze teksty tego 
bloku dotyczą Ziem Zachodnich. Michał Trojanowski przybliża czytelnikom kwestię organizacji 
granicznych punktów kontrolnych na jednym z odcinków granicy zachodniej państwa w pierw-
szych latach powojennych. Damian Utracki na przykładzie powiatu słubickiego opisał proces 
formowania się ośrodków władzy, a także kwestię kolejnych reform administracyjnych. 

Kolejne teksty poruszają zagadnienie struktur partyjnych. Marcin Łukasz Makowski w swoim 
artykule odtwarza postawę Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie wobec lokalnego Koś-
cioła. Ryszard Czaderna podjął próbę opisania systemu szkolnictwa partyjnego w początkach lat 
pięćdziesiątych, odwołując się do przykładu Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej we Wrocławiu. 
Późniejszym okresem funkcjonowania PZPR zajął się Tomasz Leszkowicz, który przedstawił 
zarys polityki prasowej partii w latach 1971–1975. 

Blok „Struktury władzy” zamykają cztery teksty poświęcone działalności Służby Bezpie-
czeństwa. Elżbieta Kosobudzka syntetycznie omówiła trwającą od 1946 do 1989 r. inwigilację 
trzech kolejnych biskupów ordynariuszy lubelskich. Paweł Mazur opisał działania operacyjne 
SB w Hucie im. Lenina w Krakowie w latach 1956–1970. Metodom rozpracowania jednej osoby 
– poety Stanisława Barańczaka – poświęcony jest artykuł Artura Bądkowskiego. Rafał Łatka 
zarysował zakres działań operacyjnych SB podczas krakowskiego etapu drugiej pielgrzymki Jana 
Pawła II do ojczyzny w 1983 r.

Na ostatni blok („Ludzie i idee”) składają się dwa teksty. Artykuł Michała Podolaka sygnali-
zuje problemy badawcze, przed jakimi stoi współczesny biograf Wandy Wasilewskiej. Ewelina 
Muszyńska przybliża czytelnikowi postać Adeli Korczyńskiej, harcerki i strażniczki pamięci 
o śląskiej konspiracji podczas niemieckiej okupacji.

Dotychczas ukazało się sześć tomów prac uczestników Letniej Szkoły Historii Najnow-
szej, niniejsza książka dokumentuje drugą Zimową Szkołę. Łącznie w tych ośmiu woluminach 
zamieszczono 138 artykułów przygotowanych przez 109 autorów2. Można się już chyba pokusić 
o stwierdzenie, że tomy te tworzą swoistą panoramę zainteresowań najmłodszego pokolenia 
historyków dziejów najnowszych, ich postaw badawczych oraz sposobów interpretacji dziejów 
najnowszych. Uczestnicy szkół stanowią pierwszą generację historyków urodzonych już w latach 
osiemdziesiątych, nie mają więc własnych osobistych doświadczeń z okresu PRL. Tym ciekawsze 
jest ich spojrzenie na czas II wojny światowej i Polskę Ludową. Zachęcam do lektury.

Łukasz Kamiński

2 W dotychczasowej historii szkół kilka referatów z różnych przyczyn nie zostało opublikowanych. Z kolei 
niektórzy młodzi badacze uczestniczyli w więcej niż jednej edycji, stąd liczba zamieszczonych we wszystkich 
tomach tekstów przewyższa łączną liczbę uczestników szkół. 
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Wykaz skrótów

AA –  Archiwum Archidiecezjalne
AB –  Ausserordentliche Befriedungsaktion, Nadzwyczajna Akcja Pacyfikacyjna
AAL –  Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie
AAN –  Archiwum Akt Nowych
ADK –  Archiwum Diecezji Kieleckiej
AEP –  Archiwum Episkopatu Polski
AiMPAKoWSK –  Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Kobiet 

w Toruniu
AIPN –  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
AIPN Ka –  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach
AIPN Kr –  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
AIPN Lu –  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
AIPN Po –  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu
AK –  Armia Krajowa
AKUL –  Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
AP –  Archiwum Państwowe [miasto]
AP –  Armia Podziemna
ASG –  Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie 
ASDL –  Archiwum Seminarium Duchownego w Lublinie 
AUAM –  Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
AZS –  Akademicki Związek Sportowy
BKRTN –  „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego” 
BKUL –  Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
BOR –  Biuro Ochrony Rządu 
BP –  Biuro Polityczne
BP KC PZPR –  Biuro Polityczne KC PZPR
BR-DŻS –   Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu-Dokumenty Życia Społecznego 
BWSDwL –  Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie
CDAWOWU –  Centralnyj Derżawnyj archiw Wyszczych orhaniw włady i uprawlinnia 

Ukrajiny, Centralne Państwowe Archiwum Najwyższych Organów 
Władzy i Administracji Ukrainy

CPN –  Centrala Produktów Naftowych
CRW –  Centralny Rejon Węglowy
CSP –  Centralna Szkoła Partyjna
DALO –  Derżawnyj archiw Lwiwśkoji obłasti, Państwowe Archiwum Obwodu 

Lwowskiego
DP –  Dywizja Piechoty 
Gestapo –  Geheime Staatspolizei, Tajna Policja Państwowa
GG –  Generalgouvernement, Generalne Gubernatorstwo
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GK –  Główna Komisja 
GKBZHwP –  Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce
GL –  Gwardia Ludowa
GL WRN –  Gwardia Ludowa „Wolność Równość Niepodległość”
GOP –  Górnośląski Okręg Przemysłowy
GPK –  graniczny punkt kontrolny
GPU –  Gosudarstwiennoje Politiczeskoje Uprawlenije, Państwowy Zarząd 

Polityczny
GRP SZP –  Główna Rada Polityczna przy Służbie Zwycięstwu Polski 
GS „SCh” –  Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
GUKPPiW –  Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk
HDA SBU –  Hałuzewyj Derżawnyj Archiw Służby Bezpeky Ukrajiny,  

Wydzielone Państwowe Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy
HiL –  Huta im. Lenina
IH PAN –  Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
IPMS –  Instytut Polski i Muzeum Generała Sikorskiego w Londynie
IPN –  Instytut Pamięci Narodowej 
KBG –  Kombinat Budownictwa Górniczego 
KBW –  Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
KBWE –  Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
KC –  Komitet Centralny
KC PPR –  Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej
KC PZPR –  Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
KCh –  Komenda Chorągwi
KD MO –  Komenda Dzielnicowa Milicji Obywatelskiej
KF –  Komitet Fabryczny
KG –  Komenda Główna
KG AK –  Komenda Główna Armii Krajowej
KKM –  Krakowski Komitet Międzypartyjny
KL –  Konzentrationslager, obóz koncentracyjny
KLZW –  Kopalnia Lubelskiego Zagłębia Węglowego w Budowie
KM –  Komitet Miejski 
KMG PZPR –  Komitet Miejsko-Gminny PZPR
KO –  Komenda Okręgu 
KO –  kontakt operacyjny
KOP –  Korpus Ochrony Pogranicza 
KOR –  Komitet Obrony Robotników
KP –  Komitet Powiatowy
KPP –  Komunistyczna Partia Polski 
KPZR –  Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
KRP –  Krajowa Reprezentacja Polityczna 
KS –  kontakt służbowy
KSM –  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
KSS „KOR” –  Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”
KSZK –  Komenda Sił Zbrojnych w Kraju
KU PZPR –  Komitet Uczelniany PZPR
KUL –  Katolicki Uniwersytet Lubelski
KW –  Komitet Wojewódzki
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KW MO –  Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej
KW PPR –  Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej
KW PZPR –  Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
KZ –  Komitet Zakładowy
KZPII –  „Krakauer Zeitung” Prasa II 
LBWOP –  Lubuska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza
LZW –  Lubelskie Zagłębie Węglowe
MBP –  Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
MKBZHwL –  Miejska Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Lublinie 
MO –  Milicja Obywatelska 
MOKS –  Miejski Obywatelski Komitet Społeczny
MON –  Ministerstwo Obrony Narodowej 
MRN –  Miejska Rada Narodowa
MSP –  Międzywojewódzka Szkoła Partyjna
MSW –  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
MSZ –  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
ND WP –  Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego 
NKWD –  Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł, Ludowy Komisariat Spraw 

Wewnętrznych
NMP –  Najświętsza Maryja Panna 
NOW –  Narodowa Organizacja Wojskowa
NRD –  Niemiecka Republika Demokratyczna
NRF –  Niemiecka Republika Federalna
NSDAP –  Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Narodowosocjalistyczna 

Niemiecka Partia Robotników
NSDAPGG –  Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei im Generalgouvernement, 

Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników, Obszar pracy GG 
NSDAPR –  Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników, Kierownictwo 

Okręgu Radom
NSZZ „Solidarność” –  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
OH ZMP –  Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej
OKR –  Okręgowy Komitet Robotniczy
OKW –  Oberkommando der Wehrmacht, Naczelne Dowództwo Wehrmachtu
ONR –  Obóz Narodowo-Radykalny
OOP –  Oddziałowa Organizacja Partyjna
OP –  Ordo Praedicatorum, Zakon Kaznodziejski, dominikanie
ORMO –  Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
OSP –  Ochotnicza Straż Pożarna
OW –  Okręg Wojskowy 
OZON –  Obóz Zjednoczenia Narodowego
PAMM –  Państwowe Archiwum Muzeum Majdanka
PAN –  Polska Akademia Nauk
PAP –  Polska Agencja Prasowa
PCH –  Państwowa Centrala Handlowa
PCK –  Polski Czerwony Krzyż
PKP –  Polityczny Komitet Porozumiewawczy
PKWN –  Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
POP –  Podstawowa Organizacja Partyjna



12

PPK –  przejściowy punkt kontrolny 
PPP –  Polskie Państwo Podziemne
PPR –  Polska Partia Robotnicza
PRG –  Przedsiębiorstwo Robót Górniczych
PRL –  Polska Rzeczpospolita Ludowa
PPS –  Polska Partia Socjalistyczna
PPS-WRN –  Polska Partia Socjalistyczna-„Wolność, Równość, Niepodległość”
PSL –  Polskie Stronnictwo Ludowe
PUBP –  Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
PUR –  Państwowy Urząd Repatriacyjny
PZG –  Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Górniczego
PZPR –  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
RD –  Reichsdeutschen, Reichsdeutsche
RFN –  Republika Federalna Niemiec
RGO –  Rada Główna Opiekuńcza
RJN –  Rada Jedności Narodowej
RNMiG –  Rada Narodowa Miasta i Gminy
ROM –  Referat Organizacji Masowych
ROPP –  Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej
RP –  Rzeczpospolita Polska
RSB –  Referat ds. Służby Bezpieczeństwa 
RSB KD MO –  Referat do spraw Bezpieczeństwa Komendy Dzielnicowej Milicji 

Obywatelskiej w Nowej Hucie
RSW –  Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza
RWE –  Radio Wolna Europa
SA –  Sąd Apelacyjny
SA –  Sturmabteilungen, Oddziały Szturmowe NSDAP
SB –  Służba Bezpieczeństwa
SD –  Sicherheitsdienst, Służba Bezpieczeństwa
SD –  Stronnictwo Demokratyczne
SL –  Stronnictwo Ludowe
SN –  Stronnictwo Narodowe
SO –  sprawa obiektowa
SO –  sprawa operacyjna 
SOR –  sprawa operacyjnego rozpracowania
SOS –  sprawa operacyjnego sprawdzenia
SP –  Stronnictwo Pracy
SPP –  Studium Polski Podziemnej w Londynie
SS –  Schutzstaffeln, Sztafety Ochronne NSDAP
SZP –  Służba Zwycięstwu Polski
TEOB –  teczka ewidencji operacyjnej biskupa
TL –  „Trybuna Ludu”
TW –  tajny współpracownik
UAM –  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
UB –  Urząd Bezpieczeństwa
UC –  Urząd Celny 
UCK –  Ukrajinśkyj Centralnyj Komitet, Ukraiński Komitet Centralny
UDK –  Ukrajinśkyj Dopomohowyj Komitet, Ukraiński Komitet Pomocy
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UdsW –  Urząd do spraw Wyznań
UKP –  Ukraiński Komitet Pomocy 
UMCS –  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
UP –  Uniwersytet Poznański
USA –  United States of America, Stany Zjednoczone Ameryki
USC –  Urząd Stanu Cywilnego
VD –  Volksdeutschen, Volksdeutsche
WdsW –  Wydział do spraw Wyznań
WKP(b) –  Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików)
WDL –  „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 
WOP –  Wojska Ochrony Pogranicza
WPPiW –  Wydział Propagandy, Prasy i Wydawnictw 
WRN –  Wojewódzka Rada Narodowa
WSD –  Wyższe Seminarium Duchowne
WSP –  Wojewódzka Szkoła Partyjna 
WSK –  Wojskowa Służba Kobiet
WSR –  Wojskowy Sąd Rejonowy
WUBP –  Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
WUSW –  Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
ZBG –  Zjednoczenie Budownictwa Górniczego
ZBoWiD –  Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
ZHP –  Związek Harcerstwa Polskiego
ZMP –  Związek Młodzieży Polskiej
ZSHN –  Zimowa Szkoła Historii Najnowszej
ZPP –  Związek Patriotów Polskich
ZR –  Zarząd Regionu
ZSL –  Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
ZSMP –  Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
ZSP – Zrzeszenie Studentów Polskich
ZSRR –  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
ZWM –  Związek Walki Młodych
ZWZ –  Związek Walki Zbrojnej
ZWZ-AK –  Związek Walki Zbrojnej-Armia Krajowa
ZZSP –  Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich
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Tomasz Sudoł 
Biuro Edukacji Publicznej IPN

Wysiedlenia Żydów jesienią 1939 roku  
z terenów polskich pod okupacją niemiecką. 
Przyczynek do badań

Zbrodnie Wehrmachtu i SS na ludności żydowskiej jesienią 1939 roku

We wrześniu 1939 r., podczas prowadzonych walk i krótko po ich zakończeniu, Wehrmacht 
w ścisłej współpracy z jednostkami policji i SS dokonał licznych zbrodni na polskiej ludności 
cywilnej (m.in. publiczne egzekucje, rozstrzeliwanie zakładników), przeprowadził też aresztowania 
przedstawicieli polskiej inteligencji i duchowieństwa. W tym okresie stosowano również terror 
wymierzony w ludność żydowską1. Potwierdza to dokumentacja byłej Głównej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce oraz liczne relacje świadków tamtych wydarzeń. 

W opracowaniach dotyczących Zagłady wątek wysiedleń przeprowadzonych już jesienią 
1939 r. jest albo całkowicie pomijany, albo też traktowany marginalnie. Jest to po części zro-
zumiałe, gdyż narracja dotycząca zbrodni na ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej 
koncentruje się zazwyczaj na procesie eksterminacji Żydów w jego najbardziej drastycznej formie, 
gdy funkcjonowały już obozy zagłady i obozy koncentracyjne, a we wsiach i w miasteczkach 
w trakcie likwidacji gett odbywały się masowe egzekucje Żydów. Mniej znane zaś są różnego 
rodzaju plany i zamierzenia władz niemieckich z lat 1939–1941, a więc z okresu poprzedzającego 
masową fizyczną eliminację Żydów na ziemiach polskich. Wiedza na temat mechanizmów polityki 
nazistowskiej względem ludności żydowskiej w początkowym okresie okupacji pozwala dokładniej 
zrozumieć, jak wielką wagę przykładano do rozwiązania kwestii żydowskiej na okupowanych 
terenach. Masową eksterminację poprzedziły doraźne działania wymierzone w ludność żydow-
ską, m.in. przeprowadzone w pośpiechu wysiedlenia jesienią 1939 r., w których organizację były 
zaangażowane zarówno władze wojskowe, policyjne, jak i tworząca się na zajętych w wyniku 
działań wojennych terenach niemiecka administracja cywilna.

W swojej relacji Eliezer K., urodzony w 1930 r. i pochodzący z Małopolski Wschodniej, tak 
opisywał zbrodnię na Żydach w pobliskim miasteczku: „Kiedy Niemcy zjawili się w miasteczku, 
Żydzi zaczęli uciekać. Niemcy strzelali do nich. Jeden głuchy Żyd, który nie słyszał, jak Niemcy 
wołali, żeby stanął, dostał kulą w brzuch. Wypadły mu wszystkie kiszki. Z kiszkami na zewnątrz 
biegł do domu i padł martwy na progu. Kiedy Niemcy zjawili się w naszym miasteczku, wszy-
scy Żydzi ukryli się, obawiając się wychodzić na ulicę. Ponieważ Niemcy obcinali wszystkim 
Żydom brody, ojciec mój nie wychodził na ulicę, nawet później, kiedy można było swobodnie 

1 Formy terroru i zbrodni wyszczególnia dr Filip Friedman: „rabunki, »rewizje«, kontrybucje, konfiskaty, branie 
zakładników, bicie i tortury, drwiny i urągowiska, upokorzenia, urządzanie widowisk i spektakli i filmowanie ich, 
obławy na Żydów, zmuszanie ich do ciężkiej i upokarzającej pracy, gwałcenie kobiet, bezczeszczenie przedmiotów 
żydowskiego kultu religijnego, palenie synagog i bibliotek żydowskich, wysiedlanie, egzekucje, mordy indywidu-
alne i zbiorowe” (F. Friedman, Zagłada Żydów Polskich w latach 1939–1945, „Biuletyn Głównej Komisji Badania 
Zbrodni Niemieckich w Polsce” 1946, t. 1, s. 163–208).
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poruszać się na mieście”2. W podobnym tonie utrzymana jest relacja, której autorem jest Zeew F., 
urodzony w 1929 r., dotycząca Leżajska w ówczesnym województwie lwowskim: „Na trzy dni 
przed Rosz-Haszana, 11-ego września 1939 Niemcy weszli do Leżajska i od razu rozpoczęli swoją 
działalność od znęcania się nad Żydami. Chwytano ich do pracy, bito, wyrywano brody wraz 
z twarzami i Żydzi żyli stale w strasznym przerażeniu. Pierwszego dnia Niemcy podpalili bożnicę, 
Bet-Hamidrasz, chcieli spalić także drugą bożnicę, ale znajdowała się ona pomiędzy domkami, 
zamieszkałemi przez chrześcijan, bali się więc, że ogień przeniesie się na sąsiednie budowle. Do 
prac chwytanych na ulicy Żydów, należało czyszczenie koszar, mycie podłóg, sprzątanie miesz-
kań, a dozorcy niemieccy pilnowali pracujących ze szpicrutami w ręku i nie szczędzili im razów. 
Żydzi musieli także czyścić tanki, pokryte pyłem i błotem”3. 

Zdjęcia Żydów wykonujących przymusową pracę dla jednostek wojska niemieckiego, ścinanie 
Żydom bród na ulicach i rynkach polskich miasteczek czy fotografie Żydów z prześmiewczymi 
bądź nienawistnymi komentarzami to bardzo częsty motyw prywatnych albumów niemieckich 
żołnierzy, ukształtowanych przez narodowosocjalistyczną propagandę III Rzeszy. Ich punkt 
widzenia przedstawia w swojej książce Jochen Böhler. Jego zdaniem pod względem mentalnym 
większość żołnierzy Wehrmachtu była odpowiednio przygotowana do wojny. Przyczyniło się do 
tego funkcjonowanie w Republice Weimarskiej i Rzeszy Niemieckiej wielu antypolskich i anty-
słowiańskich stereotypów, które szczególnie mocno zostały uwypuklone w ostatnich tygodniach 
poprzedzających wybuch II wojny światowej. Oprócz tego żołnierzy Wehrmachtu obowiązywało 
wiele regulacji i procedur dotyczących traktowania Polaków i Żydów, których traktowano ze 
szczególną nieufnością. Zatem sposób, w jaki Niemcy widzieli Polskę i jej obywateli, ukształto-
wany został przez określone formy interpretacyjne, wśród których dominował wątek rzekomej 
„przepaści cywilizacyjnej” między Wschodem a Zachodem. Nie mniejsze znaczenie miały hasła 
o wydźwięku antypolskim i antysemickim4. 

We wrześniu 1939 r. zamordowano tysiące polskich Żydów. Towarzyszyło temu plądrowanie i nisz-
czenie żydowskich budynków, poniżanie i przymuszanie do wykonywania różnych robót dla wojska5. 
Mało znaną formą represji były wysiedlenia ludności żydowskiej z ziem nad Narwią, Sanem i Bugiem. 
Poprzedziły je wysiedlenia ludności żydowskiej z terenów, które planowano przyłączyć do Rzeszy. 

Niemcy, stosując terror, zmuszali ludność żydowską do opuszczenia zamieszkiwanych przez 
nią ziem. Tak było np. w Sosnowcu, gdzie wielu Żydów zdecydowało się na ucieczkę na wschód, 
by uchronić się przed kolejnymi spodziewanymi represjami6. Na decyzję o ucieczce na ziemie 
zajęte po 17 września 1939 r. przez Rosjan wpływ miały docierające do społeczności żydowskich 
wiadomości o dokonywanych przez Niemców zbrodniach. Na wieść o zamordowaniu Żydów 
w Lubaczowie rodzina Eliezera K. ewakuowała się „z miasteczka razem z wojskiem rosyjskim”7. 
Część Żydów z Narola opuściła tę miejscowość razem z wycofującą się Armią Czerwoną i prze-
niosła się na ziemie pod okupacją radziecką, do Rawy Ruskiej8. 

2 „W czterdziestym nas Matko na Sibir zesłali…”. Polska a Rosja 1939–1942, oprac. I. Grudzińska-Gross, 
J.T. Gross, Kraków 2008, s. 240. 
3 Ibidem, s. 244–245.
4 J. Böhler, Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce. Wrzesień 1939. Wojna totalna, Kraków 2009, s. 60.
5 Idem, Wehrmacht w Polsce w 1939 roku i początki wojny na wyniszczenie [w:] „Z największą brutalnością…”. 
Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce, wrzesień–październik 1939 r. Wystawa, Warszawa 2004, s. 17. 
6 N.E. Szternfinkiel, Zagłada Żydów Sosnowca, Katowice 1946, s. 11; A. Sokolnicki, Miasto Nasielsk w jego 
najbliższa okolica w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945 [w:] Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakro-
czymskiej: praca zbiorowa, red. S. Pazyra, Warszawa 1970, s. 78; M. Grynberg, Żydzi w rejencji ciechanowskiej 
1939–1942, Warszawa 1984, s. 28–29.
7 „W czterdziestym nas Matko…”, s. 241.
8 S.F. Gajerski, Zarys dziejów Narola, Przemyśl 1986, s. 9.
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Ucieczkę części Żydów z wycofującą się z zajętego terenu Armią Czerwoną tak opisywał 
mieszkaniec wsi Tokary, Władysław Karolak: „26 września oddziały radzieckie zaczęły wycofywać 
się za linię demarkacyjną ustaloną na Bugu. Masowo wywożono nagromadzone w magazynach 
towary i zboże, demontowano i niszczono sprzęt i urządzenia w majątkach, których nie można było 
wywieźć za Bug. Za oddziałami armii maszerowały kolumny Żydów z rodzinami, ewakuowali 
się także członkowie komitetów rewolucyjnych i posterunków milicji”9. 

We wrześniu 1939 r. częstym zjawiskiem były podpalenia synagog i bożnic przez żołnie-
rzy Wehrmachtu, SS i Einsatzgruppen. Tak było np. w małej miejscowości Majdan Królewski 
w powiecie kolbuszowskim, gdzie w kilka dni po jej zajęciu Wehrmacht spalił drewnianą bożni-
cę10. W Mielcu, Dynowie, Przemyślu i Piotrkowie Trybunalskim oddziały SS spaliły tamtejsze 
synagogi, mordując przy tym Żydów11. 

Koncepcja wysiedleń
Jeżeli Niemcom nie udało się terrorem zmusić ludności żydowskiej do opuszczenia miejsca 

swojego zamieszkania, organizowali wówczas akcje wysiedleńcze. Plany Naczelnego Dowódz-
twa Wehrmachtu (Oberkommando der Wehrmacht, OKW) przewidywały wypędzenie Żydów na 
wschodnie rubieże Polski. Za realizację wysiedleń odpowiadali lokalni dowódcy wojskowi na 
opanowanym przez Niemców terenie12. 

Początkowo zakładano wysiedlenie Żydów z ziem, które planowano przyłączyć do Rzeszy13: 
z Poznańskiego, Pomorza, Śląska oraz pogranicza Prus Wschodnich (m.in. z Bielska, Wysokiego 
Mazowieckiego, Kalisza, Torunia, Bydgoszczy i Suwałk)14. Wysiedlenie Żydów z ziem przyłą-
czonych do Rzeszy postulował również m.in. Reichsführer SS Heinrich Himmler. Pisał o tym 
w swoim dzienniku Hans Frank pod datą 31 października 1939 r.: „Reichsführer SS życzy sobie, 
aby usunąć wszystkich Żydów z terenów nowo przyłączonych do Rzeszy”15. W Toruniu Żydów 
usunięto z miasta jeszcze jesienią 1939 r. Już 5 września namiestnik Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy 
Zachodnie Reichsstatthalter Albert Forster w pierwszej wydanej dyrektywie dla niemieckiej admi-
nistracji cywilnej zaznaczył, że z Pomorza Gdańskiego należy wysiedlić „niepożądane elementy 
polskie”, a przy samym wysiedlaniu należało „nie zapomnieć również o Żydach”. Ostatni transport 
żydowskich mieszkańców miasta odszedł z Torunia 17 listopada 1939 r.16

Na pierwszoplanową rolę Wehrmachtu w podejmowaniu decyzji o akcji wysiedleńczej Żydów 
zwraca uwagę Jochen Böhler: „Pierwszy rozkaz o wydaleniu Żydów za San został wydany 
12 września przez pułkownika Sztabu Generalnego Eduarda Wagnera. Wówczas plan ten wydawał 
się lokalnym władzom jeszcze nie do zrealizowania. Zmieniło się to 17 września po wkroczeniu 
Armii Czerwonej na wschodnie tereny Polski. Spora liczba miejscowych Polaków, a wśród nich 

9 W. Karolak, Pacyfikacja Tokar [w:] Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej w latach 1939–1945. Wspomnienia, 
pamiętniki i relacje, oprac. S. Durlej, J. Gmitruk, Kielce–Warszawa 2008, s. 92.
10 „W czterdziestym nas Matko…”, s. 249.
11 J. Böhler, Wehrmacht w Polsce…, s. 17.
12 Ibidem, s. 18. Michał Grynberg tak charakteryzuje wysiedlenia na północnym Mazowszu: „Forma wypędzania 
Żydów z miast rejencji ciechanowskiej zależała od inicjatywy i pomysłowości organizatorów i wykonawców tej 
akcji. Toteż w różnych miejscowościach, aczkolwiek charakter i cel był ten sam – wypędzenie, była ona odmienna” 
(M. Grynberg, Żydzi w rejencji ciechanowskiej…, s. 28).
13 M. Grynberg, Żydzi w rejencji ciechanowskiej…, s. 28.
14 F. Friedman, Zagłada Żydów…, s. 177.
15 Dziennik Hansa Franka, oprac. S. Piotrowski, Warszawa 1957, s. 395.
16 J. Sziling, Germanizacja Torunia [w:] Historia Torunia, t. 3, cz. 2: W czasach Polski Odrodzonej i okupacji 
niemieckiej (1920–1945), red. M. Biskup, Toruń 2006, s. 584–585.
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wielu Żydów, uciekała na zachód – za Wisłę, Narew i San. Powrót tych ostatnich na ziemie pod 
okupacją niemiecką łatwo mógł być udaremniony przez zamknięcie linii demarkacyjnej wzdłuż 
terytorium zajętego przez Związek Sowiecki. Odpowiednie rozporządzenie Wagner wydał już 
18 września do wszystkich dowództw armii działających w ramach Grupy Armii »Południe«”17. 
Regulacje dotyczące przeprowadzenia wysiedleń ludności żydowskiej zostały wydane na szczeblu 
centralnym przez OKW, przekazano je do realizacji dowódcom grup armii i poszczególnych armii 
uczestniczących w agresji na Polskę. Sposoby realizacji wysiedleń zależały zatem od inwencji 
poszczególnych dowódców, co wykażę na poniższych przykładach. Jak jednak w wypadku licz-
nych zbrodni wojennych popełnionych przez Wehrmacht we wrześniu i październiku 1939 r. na 
ludności cywilnej i żołnierzach Wojska Polskiego, tak również w kwestii wysiedleń wiele rozkazów 
i poleceń wydano najpewniej jedynie w formie ustnej. W dziennikach działań wojennych niemiec-
kich jednostek różnego szczebla nie ma wzmianek o przeprowadzonych akcjach wysiedleńczych.

Nad Narwią
Pierwszą dużą akcję wysiedleńczą Niemcy przeprowadzili nad Narwią, m.in. w rejonie 

Nasielska i Serocka, skąd wygnano ok. 12,5 tys. Żydów18. W Nasielsku wysiedlenie odbyło 
się już trzeciego dnia wojny. Wówczas „o godz. 7.30 rozległ się w miasteczku donośny głos 
dzwonu. To woźny magistratu w ten sposób ogłaszał, że wszyscy Żydzi muszą się zebrać 
w ciągu 15 minut na rynku. Przejęci trwogą, zebrali się na placu. Podczas gdy jedni folksdoj-
cze i Niemcy stanęli obok Żydów, pozostali przeszukiwali tymczasem ich mieszkania, czy aby 
ktoś się nie ukrył. Niebawem Niemcy, a każdy z nich miał w ręku nahajkę, szpicrutę lub sztabę 
żelaza, przystąpili do działania: ścinali brody, wycinali część włosów na głowie, a następnie 
fotografowali swe ofiary. Ta wyrafinowana zabawa na rynku trwała około 2 godzin. Następnie 
ustawiono Żydów w szeregach i czterem pierwszym szeregom kazano odmaszerować. Pod kon-
wojem żandarmów i folksdojczów przeszli oni w kierunku stacji kolejowej (4 km od miasta). 
Pozostałych poprowadzono przez miasto do synagogi. Była już godzina 11.00 rano. Tu zapowie-
dziano im, że będą siedzieć do godziny 6 rano. Następnego dnia o oznaczonej godzinie Niemcy 
zaczęli pędzić ich do stacji nie prostą drogą, lecz okrężną, przez bagniste obszary i błota. Na 
tym odcinku przez całą długość drogi ustawieni byli po obu stronach Niemcy. Kazano Żydom 
biec i śpiewać. Jednocześnie grad batów sypał się przez cały czas na ich głowy. Nogi grzęzły 
w błocie, gubili obuwie, porzucali tobołki, by łatwiej było im biec. […] Wreszcie, kiedy dotarli 
do stacji, ustawiono wszystkich w dwuszeregu i przeprowadzono dokładną rewizję, w czasie 
której doszczętnie ich ograbiono”19.

Inny charakter miało wysiedlenie Żydów z Ciechanowa, „gdzie w 4 dni po jego zajęciu woj-
skowy komendant miasta zarządził zebranie Żydów w bożnicy, których oficer usiłował przekonać, 
że powinni sami, kierując się własnym interesem, opuścić miasto”20. Odnotować również należy 
przypadki scysji między władzami wojskowymi a SS co do formy wysiedleń. Przykładem jest 
miejscowość Goworowo w powiecie Ostrołęka, w której 6 września 1939 r. jednostka SS terrorem 
i zbrodniczymi metodami usiłowała przeprowadzić wysiedlenie. Napotkało to sprzeciw oficera 
Wehrmachtu, „który nakazał Żydów tylko wypędzić z miasta. Po trzech dniach koczowania Żydów 

17 J. Böhler, Wehrmacht w Polsce…, s. 18.
18 A. Sokolnicki, Miasto Nasielsk…, s. 77–78.
19 Ibidem, s. 78. Autor podaje nieprecyzyjnie, że wywieziono ich do Generalnego Gubernatorstwa, które w tym 
czasie jeszcze nie funkcjonowało. Trwały wówczas walki frontowe, co uniemożliwiło jakikolwiek transport. 
Nieznane jest miejsce docelowe transportu wysiedlonych.
20 M. Grynberg, Żydzi w rejencji ciechanowskiej…, s. 29.
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w polu, hitlerowcy nakazali im trzykrotnie przeprawiać się przez rzeczkę, która tam przepływała, 
po czym mogli już pójść, dokąd chcieli, lecz jak najdalej od Goworowa”21. 

Nie wszędzie jednak wysiedlenie udało się zrealizować jeszcze w czasie działań wojen-
nych. Przykładowo w Ostrołęce, którą Niemcy zajęli 10 września, przeprowadzono je dopiero 
w pierwszych dniach października. „Żołnierze Wehrmachtu czuwali, aby Żydzi udawali się 
głównie w kierunku Łomży, tj. terenów będących wówczas pod administracją radziecką”22. 
Wiele akcji wysiedleńczych charakteryzował pośpiech, prawdopodobnie podyktowany zamia-
rem wypchnięcia jak największej liczby Żydów do strefy, którą mieli okupować Sowieci. 
W Pułtusku Żydów wysiedlono w dwóch falach, 10 i 22 września. Jeden z mieszkańców tego 
miasta, świadek tamtych wydarzeń, relacjonował: „Przez most na Narwi żołnierze Wehrmachtu 
pozwolili przejść jedynie kobietom z dziećmi, natomiast mężczyznom kazali przepłynąć rzekę. 
Nie wszyscy Żydzi umieli pływać, toteż sporo utonęło. Wśród przeprawiających się przez rzekę 
był też stary rabin z Pułtuska, który nie umiał pływać. Dwaj młodzieńcy wzięli rabina za ręce 
z obu stron i razem z nim przepłynęli rzekę. Żołnierze stojący na moście zauważyli to i rozka-
zali całej trójce trzy razy przepłynąć rzekę tam i z powrotem. Za trzecim razem, kiedy trójka 
zmaltretowanych dobijała do brzegu, żołnierze stojący na moście, bawiąc się tym widokiem, 
wszystkich trzech zastrzelili”23. 

Wysiedleniom z reguły towarzyszył rabunek kosztowności. Nakazywano również Żydom, by 
swoje nieruchomości pozostawili w nienaruszonym stanie24. Już od 11 września funkcjonował 
w Toruniu urząd powiernika majątku żydowskiego, a w kolejnym miesiącu zewidencjonowano 
pozostałą ludność żydowską, jej majątek stały i ruchomy25.

nad sanem
Drugim dużym obszarem objętym akcją wysiedleń był rejon nadgraniczny wzdłuż Sanu, na któ-

rym przebiegała niemiecko-sowiecka linia demarkacyjna. Decyzja o wysiedleniu stamtąd Żydów 
była prawdopodobnie podyktowana szeroko rozumianymi względami bezpieczeństwa w pobliżu 
linii demarkacyjnej po stronie niemieckiej. Już wówczas propaganda niemiecka adresowana do 
Polaków przedstawiała Żydów jako element prokomunistyczny, wrogi Rzeszy i jej bezpieczeństwu 
wewnętrznemu, szczególnie w ważnym rejonie nadgranicznym. Żydzi zostali wysiedleni na całym 
szerokim pasie ziemi wzdłuż Sanu, począwszy od Tarnobrzega (zlokalizowanego blisko rozwidle-
nia Wisły i Sanu), poprzez Łańcut, Przeworsk, Jarosław, Dynów, Sanok i Przemyśl26. Dokonało się 
to w ścisłej współpracy Wehrmachtu z jednostkami grup operacyjnych policji (Einsatzgruppen). 
O skali wysiedleń na tym terenie informuje sprawozdanie członka Einsatzkommando 3/I z grudnia 
1939 r.: „wtedy dostałem znowu rozkaz zabezpieczenia Sanu od Jarosławia do Sandomierza. Ten 
odcinek uwolniłem od Żydów i około 18 000 Żydów deportowałem za San”27. 

11 września 1939 r., dwa tygodnie po wejściu do Leżajska, Niemcy wysiedlili zamieszkują-
cych to miasto Żydów, zmuszając ich do przejścia na drugą stronę Sanu, na ziemie okupowane 
przez Rosjan28. Podobnie sprawa wyglądała w Sanoku: „Część Żydów z Sanoka oraz zamiesz-
kałych w pobliżu granicy na Sanie już w roku 1939 przepędzili Niemcy na drugą stronę Sanu, 

21 Ibidem, s. 29.
22 Ibidem.
23 Ibidem, s. 30.
24 Ibidem, s. 29–30.
25 J. Sziling, Germanizacja Torunia…, s. 584.
26 F. Friedman, Zagłada Żydów…, s. 182–183.
27 J. Böhler, Wehrmacht w Polsce…, s. 18.
28 „W czterdziestym nas Matko…”, s. 244–245.
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pozbawiając ich wszystkiego. Posiadane przez nich sklepy czy też warsztaty pracy zostały prze-
kazane volksdeutschom, Niemcom, względnie emigrantom ukraińskim, którzy mieli »zasługi« 
w stosunku do Niemców”29.

W Łańcucie Żydzi stanowili ok. 30 proc. populacji miasta. „Już w pierwszych dniach 
okupacji zaczęto stosować restrykcje wobec ludności żydowskiej, podpalono synagogę, któ-
rą jednak udało się uratować. 22 września 1939 r. wydano zarządzenie o wydaleniu Żydów 
z Łańcuta. Mieli oni opuścić miasto i udać się do Jarosławia. Ludność żydowską ogarnęła 
panika, zwłaszcza gdy okazało się, że drogi na zachód – do Rzeszowa – są odcięte przez policję 
niemiecką. Większość żydowskich mieszkańców opuściła miasto, wywożąc swój dobytek na 
specjalnie wynajętych wozach. Następnego dnia policja rozpoczęła przeczesywanie mieszkań 
w poszukiwaniu ukrywających się Żydów. Odnalezionych ładowano na wozy i przewożono 
mostem przez San, a następnie przepędzano na stronę radziecką. Trudno obecnie ustalić, ilu 
z łańcuckich Żydów zostało wówczas przymusowo deportowanych. Można się opierać jedynie 
na danych szacunkowych, pochodzących z późniejszego okresu. Po około sześciu tygodniach 
od wypędzenia do Łańcuta zaczęła powracać ta część ludności żydowskiej, która z Jarosławia 
została wysłana do prac przy umocnieniach wojskowych, oraz ci, którym udało się ukryć 
w okolicznych miejscowościach”30. 

Dysponujemy również szczegółowym opisem wysiedlenia Żydów z Przeworska, miejscowości 
położonej bardzo blisko Łańcuta. Pod koniec września „przyjechał do Przeworska większy oddział 
gestapo. Ulokował się, jak zwykle, w ratuszu. Burmistrz polecił strażnikowi miejskiemu Janowi 
Bieniaszowi ogłosić przez wybębnienie, ażeby wszyscy Żydzi – mężczyźni, mający powyżej 
18 lat, zebrali się natychmiast na rynku przed ratuszem. Zgodnie z poleceniem, około godz. 9-ej 
wszyscy zebrali się w wyznaczonym miejscu. Otoczył ich oddział wojskowy z gestapowcami 
i zaprowadził do ogrodu klasztornego. Tutaj dopiero zaczęło się znęcanie nad przyprowadzony-
mi. Zgromadzonych było około trzystu. Najpierw musieli się rozebrać do naga. Przeszukano ich 
ubrania. Po rewizji kazano im się ubrać. Uszeregowano następnie dwójkami i rozkazano czołgać 
się na czworakach. Ustawieni po obu stronach Niemcy bili ich nahajkami, ile chcieli: po gło-
wie, po plecach, po nogach, gdzie się dało. Po takim znęcaniu ogłoszono im, że na drugi dzień, 
do godz. 10-tej wszyscy Żydzi mają się wyprowadzić z miasta za San, klucze zaś od sklepów 
i mieszkań oddać w zarządzie miejskim. Na drugi dzień, wśród płaczu, lamentu i krzyku, Żydzi 
opuszczali miasto, w którym przez wiele wieków mieszkali. Wyjechali za San, kierując się do 
Sieniawy, rzadziej do Jarosławia. Wyjechali w nieznane, pozostawiając swe domostwa wraz 
z wyposażeniem, a także sklepy z towarami, od których klucze, zgodnie z zarządzeniem, oddali 
w zarządzie miejskim. Pozostawione towary i mienie były sprzedawane przez zarząd miejski. Do 
tego celu ustanowieni byli tzw. mężowie zaufania. Niektóre ocalałe domy zostały przez okupanta 
sprzedane do rozbiórki. Ogółem straty w spalonych bądź rozebranych domach przedstawiają 
się następująco: 88 budynków mieszkalnych zawierających 250 mieszkań i 365 izb. Nieliczne 
jednostki zaryzykowały pozostanie na miejscu. Jedni ukrywali się w mieście u znajomych, inni 
rozpierzchli się po okolicy. Za zezwoleniem okupanta na miejscu pozostała tylko rodzina Kohr-
nów, prowadząca piekarnię, z której korzystali Niemcy”31. 

Jednostka Einsatzgruppen, która operowała w rejonie miejscowości Dynów, dokonała w tamtej 
okolicy na Żydach wielu zbrodni, odznaczających się okrucieństwem i masowością. Przy dro-

29 M. Przystasz, Powiat sanocki w latach 1939–1947, „Rocznik Sanocki” 1967, t. 2, s. 253.
30 W. Bonusiak, Łańcut podczas II wojny światowej [w:] Łańcut. Studia i szkice z dziejów miasta, red. idem, 
Rzeszów 1997, s. 269–270.
31 J. Benbenek, Martyrologia mieszkańców Przeworska w czasie II wojny światowej, red. S. Dobosz, Rzeszów 
1978, s. 118–120. 
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dze z Dynowa do Łubna zamordowano ok. 160 Żydów, w miejscowości Nozdrzec zginęło ich 
ok. 150, a w samym Dynowie spalono bliżej nieokreśloną liczbę Żydów32. Po ustanowieniu linii 
demarkacyjnej ze Związkiem Radzieckim Niemcy wypędzili resztę Żydów z obszaru przygra-
nicznego za San. Na miejscu pozostały jedynie nieliczne rodziny, które wymordowano w 1942 r.33 
W Tarnobrzegu, w którym Żydzi stanowili ponad połowę ludności miasta, wypędzono ich za San 
na początku października34. 

nad Bugiem
Ostatnią dużą falę wysiedleń zrealizowano na obszarze położonym nad Bugiem. Miało to 

związek z przesunięciem się niemieckiej strefy wpływów na wschód po linię Bugu wskutek 
korekty granic ustalonej na mocy traktatu o granicach i przyjaźni zawartego między Rzeszą 
a ZSRR 28 września 1939 r. Granica między ZSRR a III Rzeszą miała odtąd przebiegać wzdłuż 
linii rzek San–Bug–Narew–Pisa. Niemcy starali się wysiedlić Żydów na stronę radziecką, tych 
z Chełma i Hrubieszowa skierowali w rejon Sokala. W czasie kilkudniowego marszu zastrzelili 
kilku Żydów35. Niemcy wykorzystali moment odwrotu z tamtego terenu Armii Czerwonej, która 
wycofywała się za Bug. Wysiedlenia odbywały się w pośpiechu. „Były przypadki, iż Niemcy pod 
bronią pędzili ich przez Bug na drugą stronę i strzelali, aby przyspieszyć przeprawę”36.

Dalsze plany i zamierzenia. Reakcje ludności polskiej  
na wysiedlenia Żydów
Należy również odnotować osobny projekt aparatu SS dotyczący ustanowienia na Lubelszczyź-

nie „rezerwatu żydowskiego”, do którego mieli zostać przesiedleni Żydzi nie tylko z terenów 
przyłączonych do Rzeszy, ale również z Protektoratu Czech i Moraw oraz z Austrii. Pierwszym 
osiedlem żydowskim była wieś Zarzecze koło Niska, dokąd trafili późną jesienią 1939 r. Żydzi 
czescy i austriaccy. Akcja ta została jednak zablokowana przez władze administracyjne GG z Han-
sem Frankiem na czele, który sprzeciwiał się ingerencji SS w sprawy ludnościowe na podległym 
mu terenie. Zrezygnowano z niej na początku 1940 r.37

Warto również poruszyć problem osób wysiedlonych, które decydowały się na powrót do 
swoich rodzinnych stron, skąd zostały wyrzucone. Jak podaje Michał Grynberg, Żydzi ci byli 
wyłapywani i na miejscu rozstrzeliwani. „Taki los spotkał wówczas ludność żydowską we wszyst-
kich miejscowościach powiatu ostrołęckiego. W ciągu kilku tygodni władzy hitlerowskiej cały 
powiat stał się Judenrein”38.

Zachowały się również liczne relacje polskich świadków wysiedleń. Dla wielu Polaków 
wysiedlenia Żydów, oprócz bombardowań lotniczych i działań frontowych, stały się symbolem 
września 1939 r. Wysiedlenie Żydów z Tarnobrzega tak zapamiętała Wiktoria Lang: „na fron-
cie szli lekarze, nauczyciele. Zobaczyłam prof. Nussbauma. Był wysoki, postawny, w rękach 

32 AIPN, GK, 162/426, Pismo kierownika Sądu Grodzkiego w Dynowie do Ministerstwa Sprawiedliwości 
w Warszawie, 1 X 1945 r., k. 38. Te ustalenia Głównej Komisji wymagają dalszych badań i weryfikacji.
33 B. Jaśkiewicz, Zarys dziejów Dynowa [w:] Sześć wieków Brzozowa. Księga pamiątkowa, Brzozów 1959, s. 75.
34 A.F. Baran, Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli, Tarnobrzeg 2012, s. 89–91.
35 F. Friedman, Zagłada Żydów…, s. 182–183.
36 W. Karolak, Pacyfikacja Tokar…, s. 92.
37 Zob. np. T. Sandkühler, „Endlösung” in Galizien: der Judenmord in Ostpolen und die Rettungsinitiativen von 
Berthold Beitz 1941–1944, Bonn 1996, s. 41–43; Z. Mańkowski, Między Wisłą a Bugiem 1939–1944. Studium 
o polityce okupanta i postawach społeczeństwa, Lublin 1982, s. 98–101, 120.
38 M. Grynberg, Żydzi w rejencji ciechanowskiej…, s. 29–30.
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miał walizki, a na ramionach zawiązany jakiś tobół. I tak na ogół wszyscy wyglądali. I tak szli. 
I w momencie, jak zobaczyłam moich profesorów, doktora Rudnera, który nas leczył, był naszym 
lekarzem szkolnym, no to człowiek nie mógł na to patrzeć. Bo to był szok straszny. Przecież to 
byli ludzie, których myśmy szanowali. Myśmy z nimi żyli razem”39.

Ze względów logistycznych oraz ze względu na liczne napięcia na styku niemieckiej cywilnej 
władzy administracyjnej, władz policyjnych i władz wojskowych, dotyczące polityki ludnoś-
ciowej na okupowanym terenie, nie udało się przeprowadzić wysiedleń ludności żydowskiej 
w większej skali. Jedynie pewne obszary stały się „wolne od Żydów” (niem. Judenrein), o czym 
z dumą zawiadamiali swoich zwierzchników przedstawiciele cywilni i wojskowi40. Przykłado-
wo w raporcie Einsatzkommando 16 z 14 listopada 1939 r. dotyczącym Bydgoszczy napisano: 
„Zagadnienie żydowskie już w Bydgoszczy nie istnieje, albowiem miasto jest całkowicie wolne 
od Żydów. W czasie akcji oczyszczającej usunięto wszystkich Żydów, którzy nie uważali za sto-
sowniejsze przedtem się ulotnić”41. Przed wjazdem do wielu miejscowości, które zostały objęte 
akcją wysiedleńczą, stawiano informujące o tym prowizoryczne tablice. Prasa niemiecka, zarówno 
wydawana w Rzeszy, jak i na terenach okupowanych, zupełnie przemilczała temat wysiedleń lud-
ności żydowskiej, informowano jedynie o równolegle prowadzonej we współpracy z Sowietami 
wymianie ludnościowej, w czasie której na teren okupacji niemieckiej przeszły z ZSRR tysiące 
osób pochodzenia niemieckiego, uroczyście witane na przejściach granicznych, co skrupulatnie 
wykorzystywano propagandowo42. 

Systematyczne wysiedlenia ludności żydowskiej do utworzonego w październiku 1939 r. 
Generalnego Gubernatorstwa rozpoczęto dopiero pod koniec 1939 r. Kierowano tam transporty 
Żydów z ziem włączonych w skład Rzeszy. W dalszym ciągu na terenach przygranicznych Niemcy 
bez jakiegokolwiek uzgodnienia ze stroną sowiecką przymuszali Żydów do przejścia na teren 
ZSRR. Proceder ten trwał praktycznie do końca 1939 r., kiedy to ostatecznie uszczelniono linię 
demarkacyjną po obu stronach43. Przekraczający San lub Bug Żydzi ginęli nie tylko w trakcie 
samej przeprawy, ale nierzadko również od kul sowieckich pograniczników44. 

podsumowanie
Liczba Żydów, ofiar wysiedleń przeprowadzonych jesienią 1939 r., jest niemożliwa do ustale-

nia. Z pewnością można mówić tu o kilku czy też nawet o kilkunastu tysiącach osób, które znalazły 
się na terenie okupowanym przez Sowietów45. W kolejnych miesiącach wskutek sowieckiego 
terroru wielu Żydów starało się powrócić na ziemie pod okupacją niemiecką, które postrzegano 
wówczas jako spokojniejsze. Dopiero w grudniu 1939 r. strona radziecka zaprotestowała przeciwko 

39 A.F. Baran, Tarnobrzeg…, s. 90.
40 F. Friedman, Zagłada Żydów…, s. 177.
41 Ibidem, s. 183–184.
42 Zob. niemieckie wydawnictwa propagandowe wydawane w latach 1939–1940, np. Walter von Hebenbrock, 
Mit der NSV nach Polen, Berlin 1940. 
43 Przykładowo Władysław Karolak informuje: „Do końca 1939 roku linia demarkacyjna na Bugu była słabo 
kontrolowana przez Niemców. Umożliwiało to prowadzenie szerokiej akcji przerzutu ludności żydowskiej przez 
granicę na stronę radziecką” (W. Karolak, Pacyfikacja Tokar…, s. 92).
44 J. Böhler, Wehrmacht w Polsce…, s. 18.
45 Filip Friedman szacował liczbę Żydów, którzy znaleźli się na terytorium okupacji ZSRR, na 300 tys. osób. 
Wydaje się, że jest ona mocno zawyżona. Należy zwrócić uwagę na propagandowe potraktowanie przez niego 
sprawy wysiedleń. Dla Friedmana Żydzi udający się na teren okupacji sowieckiej podejmowali świadomy wybór, 
gdyż w ZSRR znajdowali „spokój, bezpieczeństwo i zarobek” (F. Friedman, Zagłada Żydów…, s. 168).
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nieuzgodnionym z nią wysiedleniom za San tysięcy Żydów, przeprowadzonym jesienią 1939 r.46 
Sprawę tę odnotował w swoim dzienniku Hans Frank pod datą 20 grudnia 1939 r.47

Zagadnienie wysiedleń ludności żydowskiej, które rozpoczęły się jeszcze w ogniu walk 
wrześniowych i trwały do późnej jesieni 1939 r., nie zostało dotąd dokładnie zbadane. Jest to 
zapomniany dziś epizod, mało kto pamięta, że były to faktycznie pierwsze wysiedlenia w trakcie 
II wojny światowej. 

46 M. Wieliczko, Dzieje społeczne Polaków w warunkach okupacji 1939–1944/1945, Lublin 1999, s. 45.
47 Ibidem. Autorowi nie udało się zweryfikować tej informacji, bazuje wyłącznie na ustaleniach Mieczysława 
Wieliczki. W opracowanym przez Stanisława Piotrowskiego Dzienniku Hansa Franka nie ma zapisu pod datą 
20 XII 1939 r.
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anna Lewandowska 
Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Represje wobec polskiego duchowieństwa 
katolickiego z diecezji lubelskiej  
od listopada do grudnia 1939 roku

Poznanie dziejów Kościoła katolickiego w Polsce w latach okupacji niemieckiej stanowi istotny 
element w badaniu całokształtu historii narodu polskiego w tym trudnym okresie. Problematyka 
represji wobec duchowieństwa katolickiego z diecezji lubelskiej, stosowanych przez niemieckie 
władze okupacyjne w latach 1939–1944 oraz władze III Rzeszy w okresie od lipca 1944 do maja 
1945 r., została ujęta w różnych aspektach w kilkunastu artykułach naukowych1, monografiach 
i pracy zbiorowej2, jednakże wspomniane publikacje nie są wystarczające, by wyrobić sobie pełny 
i bezstronny pogląd na to zagadnienie.

Bazę źródłową przeprowadzonych przeze mnie badań stanowią w przeważającej mierze 
archiwalia kościelne3, a także materiały instytucji państwowych4.

Na podstawie zachowanych materiałów można stwierdzić, że w latach okupacji niemieckiej 
(1939–1944) z różnych przyczyn region lubelski cechowała daleko posunięta specyfika, która 
przejawiała się m.in. w:

– wyjątkowym przebiegu wydarzeń w końcowym okresie wojny 1939 r., 
– koncepcji przeznaczenia tego regionu początkowo na „rezerwat” dla Żydów europejskich, 

a następnie na „pierwszy niemiecki obszar osiedleńczy na Wschodzie” (Zamojszczyzna),
– potraktowaniu tego regionu jako zaplecza dla gospodarki rolnej w Generalnym Guber-

natorstwie,

1 Od 1945 r. na łamach czasopisma administracyjnego „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” [dalej: WDL] 
ukazuje się wiele artykułów poświęconych tematyce martyrologii duchowieństwa z diecezji lubelskiej, zob. np.: 
Z. Goliński, Diecezja w latach 1939–1944. Lublin–Oranienburg–Nowy Sącz–Lublin. Lata 1939–1945 w życiu 
J.E. Ks. Bp. Fulmana, WDL 1945, nr 4, s. 102–109; Z. Goliński, Śp. Biskup Władysław Goral. Sufragan lubelski, 
WDL 1946, nr 2, s. 42–44.
2 W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 
w latach 1939–1945, Warszawa 1978, s. 243–281; Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939–1945, 
red. Z. Zieliński, Warszawa 1982, s. 347–403; W duchu i w prawdzie, red. H. Misztal, Warszawa 1996. 
3 Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [dalej: AKUL], Akta osobowe księży profesorów, sygn. A 488, 
N30, N50, N22, N17, N486, N55; Archiwum Seminarium Duchownego w Lublinie [dalej: ASDL], Dokumenty, 
wspomnienia, relacje; Archiwum Archidiecezji Lubelskiej [dalej: AAL], Akta osobowe duchowieństwa z diecezji 
lubelskiej; Archiwum parafii św. Michała w Lublinie; Archiwum parafii św. Pawła w Lublinie; Biblioteka KUL 
[dalej: BKUL], Dział Rękopisów; Archiwum Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
4 AP Lublin, Miejska Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Lublinie, ZWZ-AK Okręg Lubelski, Związek 
Bojowników o Wolność i Demokrację, Więzienie Policji Bezpieczeństwa „Zamek” w Lublinie 1940–1944, Dowódca 
SS i Policji 1940–1944; Państwowe Archiwum Muzeum Majdanka [dalej: PAMM], Wspomnienia, dokumenty, 
relacje, ankiety zebrane przez Klub Byłych Więźniów Politycznych Zamku Lubelskiego i „Pod Zegarem”; AIPN, 
Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce [dalej: GKBZHwP], Okręgowa Komisja Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Lublinie.
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– uczynieniu z tego obszaru swoistego „cmentarzyska Europy” – znajdowały się tam trzy 
obozy zagłady (Bełżec, Majdanek, Sobibór), 

– szczególnym realizowaniu niemieckich akcji odwetowych wobec miejscowej ludności przez 
aresztowania zastraszające i pacyfikacje wybranych regionów okręgu.

3 września 1939 r. w Lublinie ludność cywilna powołała Miejski Obywatelski Komitet Społecz-
ny5 (MOKS), w którym władzę duchowną reprezentowali ks. dr Zygmunt Surdacki6 oraz profesor 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ignacy Czuma7. Z komitetem pośrednio współpracował 
bp Władysław Goral, przygotowując razem z prezesem Sądu Apelacyjnego Bolesławem Seku-
towiczem8 i prezesem Sądu Okręgowego Stanisławem Bryłą9 odezwę i apele do ludności, które 
ogłaszano w formie ulotek, a także w dzienniku „Głos Lubelski”. Prawdopodobnie w związku 
z tą działalnością 8 października 1939 r. sufragan Goral był po raz pierwszy przesłuchiwany przez 
policyjne władze okupacyjne10.

18 września 1939 r. po dramatycznej obronie miasta wojska niemieckie wkroczyły do Lubli-
na. Następnego dnia, mszcząc się za stawiany upór, Niemcy zatrzymali na ulicach miasta kilka 
tysięcy osób, w tym również dziesięciu księży, i umieścili je pod strażą w koszarach 8. pułku 
piechoty11. Jak wspomina osadzony wówczas ks. Michał Słowikowski, nie oszczędzali im przy 
tym bicia i szykan12.

Po stosunkowo krótkim okresie sprawowania rządów przez jednostki okupacyjne Wehrmach-
tu 26 października 1939 r. został proklamowany dekret Führera o powołaniu nowej jednostki 
administracyjnej, tzw. Generalnego Gubernatorstwa. Została ona podzielona na cztery dystrykty, 
w tym także lubelski ze stolicą w Lublinie, obejmujący w zasadzie przedwojenne województwo 
lubelskie. Okupacyjny podział administracji nie naruszył struktury dekanatów w diecezji, jednak-
że w nowych warunkach dziekani i proboszczowie mieli utrudnione możliwości wykonywania 
funkcji administracyjnych. W chwili utworzenia dystryktu lubelskiego na jego terytorium urząd 
ordynariusza sprawował bp Marian Leon Fulman13, a sufraganem był bp Władysław Goral14.

Głównym administratorem dystryktu był gubernator, urząd ten sprawowali kolejno: Friedrich 
Schmidt (od 30 października 1939 r. do końca marca 1940 r.), Ernst Zörner (od 31 marca do 
10 kwietnia 1943 r.), Ludwig Fischer (od kwietnia do maja 1943 r.) oraz Richard Wendler (od 
27 maja 1943 r. do lipca 1944 r.)15.

Należy również nadmienić, że w dziejach Lubelszczyzny, a także Kościoła lubelskiego 
szczególnie krwawo zapisał się pion policji i SS. Wykonywał on strategiczne zadania w ramach 

5 M. Wieliczko, Kontekst historyczny losów biskupa M.L. Fulmana w czasie II wojny światowej [w:] Biskup 
Marian Leon Fulman. Pedagog trudnych lat, red. ks. E. Walewander, Lublin 2010, s. 93.
6 AAL, 60 II B S 124, Akta osobowe ks. Zygmunta Surdackiego; ASDL, M. Słowikowski, Wspomnienia o ks. Zyg-
muncie Surdackim, Lublin 1978.
7 PAMM, 162 28, I. Czuma, Losy lubelskich naukowców, s. 4. 
8 AIPN, 2448/574, Ankiety Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Lublinie, k. 1275–1276, 1278. 
9 Z. Leszczyńska, Masowe aresztowania lubelskiej inteligencji w listopadzie 1939 r. [w:] Sonderaktion Lublin, 
listopad 1939, red. Z. Mańkowski, Lublin 1989, s. 34–35; AIPN, 2448/574, Ankiety Okręgowej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Lublinie, k. 1275–1276, 1278. 
10 J. Maciąg, Błogosławiony bp Władysław Goral (1898–1945) [w:] W duchu i w prawdzie. Wybrane sylwetki 
Kościoła lubelskiego (1805–2005), red. ks. H. Misztal, Lublin 2005, s. 42–53.
11 BKUL, Dział Rękopisów, 1365, J. Pastuszka, Wspomnienia z Lipowej 1939–1944, s. 80; J. Marczuk, Straceni 
w Noc Wigilijną. Lublin 23 XII 1939, Lublin 2000, s. 6–7.
12 Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie [dalej: BWSDwL], 3387, M. Słowikowski, Choć 
burza huczy wokół nas. Fragment wspomnień 1939–1940, Lublin 1954, s. 97.
13 AAL, 60 II B F 15, Akta personalne ks. bp. Mariana Leona Fulmana.
14 AAL, 61 II B G 57, Akta personalne ks. bp. Władysława Gorala.
15 Hitlerowskie więzienie na Zamku w Lublinie 1939–1944, red. Z. Mańkowski, Lublin 1988, s. 14.
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„zabezpieczania porządku”, prewencji, odwetu, a jeszcze w szerszym zakresie zajmował się 
ludobójstwem i eksterminacją. Urząd policyjny kierowany był przez SS-Brigadeführera Odilo 
Globocnika16 (do sierpnia 1943 r.) oraz SS-Gruppenführera Jakoba Sporrenberga17.

Łącznie dystrykt lubelski okupowany był siłami dochodzącymi do 100 tys. policjantów i żoł-
nierzy Wehrmachtu, a więc znacznie przekraczającymi siły analogicznych formacji w innych 
dystryktach GG18. Wynikało to ze specyficznych założeń władz III Rzeszy w tym dystrykcie, jak 
również wiązało się ze szczególnie licznym i aktywnym ruchem oporu w tym rejonie.

W zamyśle kierownictwa III Rzeszy Generalne Gubernatorstwo miało stanowić „miejsce 
zamieszkania” Polaków, niezbędnej siły roboczej. W 1940 r. Hitler stwierdził: „Generalna Gubernia 
jest polskim rezerwuarem, wielkim obozem pracy [...] Potrzebujemy tych tanich sił roboczych, 
ich taniość przynosi korzyść każdemu Niemcowi”19.

Strategia władz okupacyjnych w GG wobec Kościoła katolickiego stanowiła składową część 
całokształtu polityki okupanta na tych terenach i była dostosowana do zmieniającej się funkcji 
politycznej GG. Założenia władz okupacyjnych wobec instytucji kościelnych w poszczególnych 
dystryktach GG normowane były zasadami niepodzielnymi dla wszystkich urzędów wojskowych 
i administracyjnych, niemniej w różnych przypadkach zależały od indywidualności kierownictw 
poszczególnych jednostek. Stąd m.in. różnice w stopniu nasilenia represji i prześladowania 
duchowieństwa w poszczególnych dystryktach GG. 

Kościół katolicki słusznie uważany był przez okupanta niemieckiego za instytucję mającą 
ogromny wpływ na ludność polską, a zarazem, jak to określano, za „ostoję polskiego szowinizmu”20. 
Stąd brała się swoista dwutorowość polityki okupanta wobec Kościoła w poszczególnych dys-
tryktach GG. Z jednej strony starano się likwidować przejawy życia religijnego, podtrzymujące 
odczucia patriotyczne i wspierające jedność społeczeństwa, z drugiej zaś strony chciano narzucić 
Kościołowi rolę instytucji stabilizującej nastroje wśród ludności.

Poprzedzająca akcję „AB” (Ausserordentliche Befriedungsaktion) operacja Sonderaktion 
Lublin wiązała się bezpośrednio z doktryną nazizmu niemieckiego, zakładającą unicestwienie 
całych ras, plemion czy narodów. W myśl jej założeń zostały sporządzone różnego rodzaju roz-
porządzenia i dyrektywy przywódców III Rzeszy, m.in.:

16 Zygmunt Mańkowski w monografii Między Wisłą a Bugiem 1939–1944 charakteryzuje go w następujący sposób: 
„Kiedy przybył do Lublina, miał 35 lat, a za sobą bogatą już przeszłość w służbie hitlerowskiej. Urodzony w Trieście 
w mieszanej z punktu widzenia ustaw rasowych III Rzeszy rodzinie, zdobył tytuł inżyniera, ale wkrótce znalazł 
się w Wiedniu, gdzie bez reszty oddał się pracy w NSDAP. Wybił się tam w toku przygotowań do »Anschluss« 
Austrii, tak, że powierzono mu dowództwo znacznych sił w czasie przewrotu. Stał się prawą ręką okrutnego 
Kaltenbrunnera i ulubieńcem Himmlera, który poufale nazywał go »Globusem«. Wkrótce jednak popełnił tak 
znaczące nadużycie finansowe i malwersacyjne, że mimo zasług i tolerowania do pewnego stopnia tych praktyk, 
został aresztowany, zdegradowany i skazany na 1 rok więzienia. W efekcie przesiedział w więzieniu wrocław-
skim prawie 11 miesięcy. Po napaści na Polskę wobec »potrzeb kadrowych« Himmler ułaskawił go i skierował 
na Lubelszczyznę, uzasadniając to szczególną predyspozycją Globocnika do realizacji »specjalnych zadań na 
wschodzie«. W opiniach wystawionych o nim później podkreślano, że jest jednym z najlepszych i najdzielniejszych 
pionierów w GG” (Z. Mańkowski, Między Wisłą a Bugiem 1939–1944. Studium o polityce okupanta i postawach 
społeczeństwa, Lublin 1982, s. 12).
17 AIPN, Główna Komisja [dalej: GK], 159/95, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Londynie, Biuro dla Spraw 
Zbrodni Wojennych, Wniosek oskarżający nr 26 Międzynarodowej Komisji Badania Zbrodni Wojennych w spra-
wie masowych mordów, skazania na śmierć, tortur, stworzenia nieludzkich warunków ludności w GG w okresie 
wrzesień 1939 – styczeń 1942 r., k. 3. 

18 K. Radziwończyk, Niemieckie siły zbrojne w okupowanej Polsce 22 VI 1941 – wiosna 1944, „Wojskowy Przegląd 
Historyczny” 1962, nr 4, s. 91.
19 Z. Fijałkowski, Kościół katolicki na ziemiach polskich w latach okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1983, s. 64.
20 Ibidem, s. 73–74.
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– dyrektywa Hitlera w rozmowie z Rauschningiem: „tylko naród, którego warstwy kierownicze 
zostaną zniszczone, da się zepchnąć do rzędu niewolników”21, 

– dyrektywa Hitlera na odprawie w Jełowej na Śląsku 12 września 1939 r. wobec Keitla, 
Canarisa i Ribbentropa w kwestii „masowego wyniszczenia polskiej inteligencji”22, 

– polecenie Heydricha z 7 września 1939 r. wygłoszone na odprawie w sprawie akcji „Tan-
nenberg”: „czołowe warstwy ludności polskiej należy unieszkodliwić w takim stopniu, na ile 
jest to możliwe”23.

Represje wobec duchowieństwa w GG nie przybrały wprawdzie tak wielkich rozmiarów 
jak na obszarze anektowanym do III Rzeszy. Przede wszystkim wynikało to z odmiennych pla-
nów Rzeszy wobec tych ziem na czas wojny i w tym kontekście innego ich statusu. Instrukcje 
centralnych władz policyjnych z października i listopada 1939 r. w sprawie likwidacji polskiej 
inteligencji, w tym również duchowieństwa katolickiego, dotyczyły przede wszystkim ziem pół-
nocnych i zachodnich państwa polskiego, jednakże z różnym nasileniem były również realizowane 
w poszczególnych dystryktach GG24.

Niemieckie akcje represyjne wymierzone w duchowieństwo miały wymiar w pełni ludobójczy 
i eksterminacyjny, a także dalekosiężny charakter prewencyjny. Ich celem było wyeliminowanie 
osób uznanych za najbardziej zagrażające „porządkowi okupacyjnemu”, a w dalszej perspektywie 
osłabienie Polaków. Tego rodzaju działania są w znaczący sposób sprzeczne z prawem między-
narodowym regulującym sprawowanie okupacji na zajętych terenach obcych (konwencja haska 
z 18 października 1907 r., genewskie konwencje i protokoły z 1906 i 1929 r.)25. 

W eksterminacji lubelskiego duchowieństwa katolickiego główną rolę odgrywał aparat poli-
cji i SS oraz podległe mu różnego rodzaju formacje policyjne, jak: Policja Bezpieczeństwa 
(Sicherheitspolizei) i Służba Bezpieczeństwa (Sicherheitsdienst), a w ich ramach Gestapo, Policja 
Porządkowa (Ordnungspolizei), z którą współdziałał aparat administracji cywilnej oraz jednostki 
Wehrmachtu.

W dystrykcie lubelskim niemieckie władze okupacyjne stosowały wobec duchowieństwa 
katolickiego takie same metody represji i eksterminacji jak wobec wszystkich jego mieszkańców. 
Lubelscy duchowni ginęli w egzekucjach26, byli brani jako zakładnicy, aresztowani i wysyłani do 
obozów koncentracyjnych27. Represje dotknęły duchownych na wszystkich szczeblach hierarchii 
kościelnej, przy czym trzeba podkreślić, że Polska była jedynym krajem pośród okupowanych 
krajów Europy, w którym rezydujący biskupi podlegali aresztowaniom i kaźniom w więzieniach 
i obozach koncentracyjnych28.

Pierwsza masowa akcja „oczyszczająca” dystrykt lubelski została przeprowadzona w listopa-
dzie 1939 r.29 Poprzedziła ją wizytacja Hansa Franka w listopadzie 1939 r. W pierwszej kolejności 

21 Ausserordentliche Befriedungsaktion 1940. Akcja AB na ziemiach polskich. Materiały z sesji naukowej (6–7 listo-
pada 1986 r.), red. Z. Mańkowski, Warszawa 1992, s. 7.
22 H. Rauschning, Gespräche mit Hitler, Zürich–New York 1940, s. 237.
23 K. Radziwończyk, Akcja Tannenberg grup operacyjnych Sipo i SD w Polsce. Jesień 1939, „Przegląd Zachodni” 
1966, nr 5, s. 98.
24 Martyrologia duchowieństwa [w:] S. Biernacki, T. Kur, Terror hitlerowski w Polsce, Warszawa 1982, s. 63–65. 
25 C. Madajczyk, Faszyzm i okupacje 1938–1945, Poznań 1984, t. 2, s. 11.
26 AIPN, 2448/574, GKBZHwP, Ankieta: Prześladowanie i eksterminacja inteligencji województwa lubelskiego 
i miasta Lublina, k. 595–597, 598–600.
27 J. Adamska, J. Sziling, Polscy księża w niemieckich obozach koncentracyjnych. Transport 527 duchownych 
13 grudnia 1940 r. z Sachsenhausen do Dachau, Warszawa 2007, s. 11.
28 AIPN, 2448/574, GKBZHwP, Ankieta: Prześladowanie i eksterminacja inteligencji województwa lubelskiego 
i miasta Lublina, k. 1374; Z. Fijałkowski, Kościół katolicki..., s. 80–81.
29 AIPN, 2448/574, GKBZHwP, Ankieta: Prześladowanie i eksterminacja inteligencji województwa lubelskiego 
i miasta Lublina, k. 1102.
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została skierowana przeciwko członkom Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Społecznego oraz 
inteligencji, z punktu widzenia policji byli to bowiem ludzie niebezpieczni, odpowiadający „war-
stwie kierowniczej” społeczeństwa30. 9 listopada 1939 r. Gestapo dokonało w Lublinie aresztowań 
wśród duchowieństwa, nauczycieli, sędziów, adwokatów, łącznie zatrzymano kilkaset osób31. Fala 
aresztowań objęła całe GG. Rozporządzenie dowódcy Sipo i SD z 9 listopada 1939 r. wydane 
po nieudanym zamachu na Hitlera, nakazujące aresztowanie przedstawicieli „reakcji i szlachty”, 
zostało wykorzystane do masowych aresztowań polskiej inteligencji, która w listopadzie zapeł-
niła więzienia w Lublinie, Krakowie, Radomiu, Rzeszowie oraz Warszawie32. W Lublinie akcją 
kierował SS-Sturmbannführer Alfred Hasselberg, mianowany 7 listopada 1939 r. komendantem 
Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa33.

W dystrykcie lubelskim punktem zbiorczym dla aresztowanych był Lublin i więzienie Poli-
cji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Więzienie na Zamku, gdyż tak je powszechnie 
nazywano, podlegało dowódcy SS i policji w dystrykcie34. Oprócz niego w regionie lubelskim 
znajdowała się w tym okresie znaczna liczba więzień i aresztów. Do najważniejszych należały: 
Rotunda, niemiecki zakład karny i areszt Gestapo w Zamościu, więzienie Sądu Grodzkiego, 
areszt Policji Bezpieczeństwa i areszt żandarmerii w Biłgoraju, areszt Policji Bezpieczeństwa 
w Kazimierzu Dolnym, niemiecki zakład karny i areszt Policji Bezpieczeństwa w Białej Podla-
skiej, areszt Policji Bezpieczeństwa w Chełmie, zakład karny w Krasnymstawie, areszt Policji 
Bezpieczeństwa w Kraśniku, zakład karny w Janowie Lubelskim, areszt Straży Granicznej, Policji 
Bezpieczeństwa i zakłady karne we Włodawie, Radzyniu, Hrubieszowie i Dęblinie. Mniejsze 
areszty mieściły się w każdej gminie.

Więzienie w Lublinie było niewątpliwie ośrodkiem terroru i wyniszczenia osadzonych tam 
więźniów na masową skalę, zgodnie z zasadami polityki ludnościowej realizowanej w GG. Stało 
się miejscem eksterminacji bezpośredniej – egzekucji przez rozstrzelanie35, powieszenie, a nawet 
zagazowanie – bądź pośredniej. Egzekucje miały charakter jednostkowy lub masowy, niekiedy 
wykonywano je jawnie przy naocznych świadkach, jednak najczęściej były tajne, dokonywane 
w nocy lub nad ranem w Lublinie bądź poza miastem, na cmentarzu żydowskim36, Czechowie, 
Rurach Jezuickich37 albo w obozie koncentracyjnym na Majdanku38.

Pierwsza akcja „oczyszczająca”39, wymierzona w środowisko inteligencji, począwszy od 
listopadowych aresztowań poprzez wyroki na biskupów i egzekucję z 23 grudnia, w zamyśle 
dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim Odilo Globocnika40 była rozprawą z warstwą 
przywódczą, czyli potencjalnymi organizatorami działań antyniemieckich, a także sygnałem 
do bezwzględnej walki z „elementami niepożądanymi”. Represje miały wymiar lokalny, objęły 
mieszkańców Lublina oraz pobliskiego regionu. Sposób, w jaki przeprowadzono akcję, może 

30 Z. Goliński, Biskupi i kapłani w szponach Gestapo 1939–1945, Lublin 1946, s. 6.
31 Z. Mańkowski, Między Wisłą a Bugiem…, s. 94–95. 
32 K. Radziwończyk, Zbrodnie generała Streckenbacha, Warszawa 1966, s. 106–108.
33 J. Kasperek, Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie okupacji hitlerowskiej, Lublin 1983, s. 43.
34 Hitlerowskie więzienie na Zamku..., s. 191.
35 AIPN, 2448/574, GKBZHwP, Ankieta: Prześladowanie i eksterminacja inteligencji województwa lubelskiego 
i miasta Lublina, k. 1095, 1101, 1275.
36 Ibidem, k. 1276.
37 AIPN, 2448/575, GKBZHwP, Ankieta: Więzienia, areszty województwa lubelskiego i miasta Lublina, 
k. 306, 353.
38 AIPN, 2448/574, GKBZHwP, Ankieta: Prześladowanie i eksterminacja inteligencji województwa lubelskiego 
i miasta Lublina, k. 1032.
39 Ausserordentliche Befriedungsaktion..., s. 16.
40 Z. Mańkowski, Pierwsze miesiące okupacji niemieckiej w Kraśniku, Lublin 1983, s. 12–14.
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wskazywać na to, że miała ona charakter w pewnym stopniu chaotycznego uderzenia, ponieważ 
aparat policyjny, który obejmował władzę w początkach listopada, nie dysponował pełnym 
wykazem środowisk inteligenckich.

Uderzenie w strukturę diecezji okazało się celnym posunięciem, gdyż rozbito niemal jej 
wszystkie podstawowe komórki. Była to sytuacja wyjątkowa, gdyż w innych diecezjach w GG 
w pierwszych dniach okupacji nie prowadzono podobnych działań prewencyjno-zastraszających41.

Zastosowane w dystrykcie lubelskim działania przypominały raczej stosunek namiestnika 
Kraju Warty do lokalnego Kościoła katolickiego – zlikwidowano tam kurie biskupie, seminaria 
duchowne oraz różne instytucje kościelne. Prawdopodobnie również Globocnik uznał Kościół 
katolicki za ważną ostoję polskości i od jej rozbicia rozpoczął polityczne „oczyszczanie” dystryktu. 
Może na to wskazywać przeprowadzenie trzech masowych aresztowań duchownych w dniach 
9, 11 oraz 17 listopada 1939 r.42

9 listopada 1939 r. ok. godz. 11 rozpoczęły się pierwsze masowe aresztowania lubelskiej inte-
ligencji, a w tym również duchownych43. Plan aresztowań był przemyślany, jednakże okupanci 
nie dysponowali pełnym wykazem mieszkań. W tym dniu aresztowano i osadzono w więzieniu 
na Zamku 117 osób44. Gestapo zajechało wówczas do seminarium duchownego oraz na plebanię 
przy kościołach św. Pawła i św. Michała, aresztując następujących księży: 

– ks. rektora Piotra Stopniaka, doktora prawa kanonicznego45,
– ks. rektora Antoniego Szymańskiego, profesora zwyczajnego polityki społecznej, polityki 

ekonomicznej, estetyki, socjologii46,
– ks. prałata Antoniego Pobożego, doktora filozofii47, 
– ks. Michała Niechaja, doktora teologii i nauk wschodnich48, 
– ks. Zdzisława Golińskiego, doktora teologii49,
– kleryka Jana Lewczyńskiego50,
– ks. kanonika Pawła Dziubińskiego, proboszcza parafii św. Pawła51,

41 Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską…, s. 167.
42 PAMM, VII Z-51, M. Słowikowski, Wspomnienia z pobytu na Zamku, Lublin 1973, s. 6–7; Z. Leszczyńska, 
Masowe aresztowania lubelskiej inteligencji…, s. 33–34.
43 AIPN, 2448/574, GKBZHwP, Ankieta: Prześladowanie i eksterminacja inteligencji województwa lubelskiego 
i miasta Lublina, k. 1115.
44 BKUL, Dział Rękopisów, 1921, Ludwik Grabowski, Wspomnienia, s. 1.
45 Spis kościołów i duchowieństwa diecezji lubelskiej, Lublin 1939, s. 23–24; Z. Goliński, Biskupi i kapłani..., s. 7.
46 9 XI 1939 r. w godzinach popołudniowych został aresztowany na ulicy ks. rektor Antoni Szymański. Rektor 
szedł do bp. Mariana Fulmana, by omówić bieżące sprawy uniwersytetu. Z ulicy został przewieziony do więzienia 
na Zamku, ale dzięki wstawiennictwu mjr. Rubekeila zmieniono mu więzienie na areszt domowy. Nikt oprócz 
siostry zakonnej nie mógł się z nim kontaktować. Wszystkie sprawy uniwersytetu przejął prorektor prof. Ignacy 
Czuma (BKUL, Dział Rękopisów, 1365, J. Pastuszka, Wspomnienia z Lipowej 1939–1944, s. 87). 
47 AAL, 60 II B P 53, Akta osobowe ks. Antoniego Pobożego; Z. Goliński, Biskupi i kapłani..., s. 7. 
48 AIPN, 2448/574, GKBZHwP, Ankieta: Prześladowanie i eksterminacja inteligencji województwa lubelskie-
go i miasta Lublina, k. 603–605; AAL, 60 II B N 13, Akta osobowe ks. Michała Niechaja; AKUL, A 488, Akta 
osobowe ks. Michała Niechaja, s. 1–7; J. Marczuk, Straceni w Noc Wigilijną..., s. 89–92; PAMM, XXI-162, 154, 
M. Słowikowski, Gehenna lubelskiej inteligencji, s. 18.
49 AP Lublin, Miejska Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Lublinie [dalej: MKBZHwL], sygn. 4, zespół 770, 
protokół 224, Protokoły zeznań świadków ks. Z. Goliński, s. 268; Spis kościołów i duchowieństwa..., s. 7; AIPN, 
2448/574, GKBZHwP, Ankieta: Prześladowanie i eksterminacja inteligencji województwa lubelskiego i miasta 
Lublina, k. 589–600.
50 W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa..., s. 281; Z. Goliński, Biskupi i kapłani..., s. 7.
51 AIPN, 2448/574, GKBZHwP, Ankieta: Prześladowanie i eksterminacja inteligencji województwa lubelskiego 
i miasta Lublina, k. 595–597.
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– ks. prałata Franciszka Szeleźniaka z parafii św. Michała52,
– ks. Michała Słowikowskiego, dyrektora Gimnazjum Biskupiego53.
Również tego dnia władze dystryktu pod pretekstem odbycia narady w sprawach organizacyjno-

-szkolnych zaprosiły do gmachu Banku Rolnego dyrektorów i kierowników szkół lubelskich. 
Wszystkich przybyłych na to spotkanie Gestapo aresztowało i odtransportowało do więzienia 
na Zamku. Równocześnie funkcjonariusze Gestapo pojawili się prawie we wszystkich szkołach 
średnich i podstawowych, dokonując w trakcie zajęć lekcyjnych aresztowań nauczycieli (w tym 
także duchownych). Zatrzymano wówczas i osadzono na Zamku następujących duchownych: 
ks. kanonika Ludwika Zalewskiego, dyrektora Gimnazjum ss. Kanoniczek54, oraz księży prefek-
tów: Władysława Chruścika, Piotra Matyjaszczyka, Stanisława Pilchera, Czesława Nowickiego, 
Andrzeja Chlastawę, Adama Nowaka, Stanisława Stachowicza, Marka Włodarczyka55. Należy 
dodać, że wszyscy duchowni ubrani w sutanny, których gestapowcy spotykali w tym czasie na 
ulicach Lublina, byli zatrzymywani i odstawiani do więzienia na Zamek56. Przejazd dorożką 
kazano opłacać aresztantom57.

Na początku listopada jednostki Wehrmachtu zajęły gmach Gimnazjum Biskupiego. Widząc, 
jak przedstawia się sytuacja, 9 listopada dyrektor szkoły ks. Michał Słowikowski58 udał się do 
bp. Mariana L. Fulmana, a następnie do ks. rektora Piotra Stopniaka z prośbą o udostępnienie 
dwóch sal ćwiczeniowych. Wspominał ten dzień następująco: „ks. rektorze – powiedziałem do 
ks. P. Stopniaka, mam dużo do gadania, a nawet sprawę do załatwienia, ale kiedy indziej, bo dziś 
macie kłopot [...] A tu cap mnie za rękaw ktoś. Patrzę. A duży Niemiec – Halt — mówi. Oj źle! 
[ks. Michał Niechaj] stwierdza – jesteśmy aresztowani [...] za co, za co? Niechaj wzruszył ramio-
nami. Niemcy kazali tymczasem wychodzić. A czy oni wiedzą, kogo wzięli – pyta ks. Poboży. 
Profesorów Seminarium Duchownego – odpowiadam [...] Wychodzimy przez ostatnią furtkę, stoi 
duży autobus – pusty. – Spodziewali się – mówi z przekąsem ks. Stańczak – dużego połowu [...] 
– Gdzie też oni nas zawiozą? – martwił się ks. Poboży. Wszyscy patrzymy, gdzie też ten autobus 
będzie jechał. Zagadka została szybko rozwiązana. Autobus skręcił na ul. Podwale. – Zamek, 
Zamek – mówiliśmy do siebie [...] Sytuacja się wyjaśniła”59. 

Analogiczne wydarzenie miało miejsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 13 listo-
pada 1939 r.60 Gestapo aresztowało wówczas szesnastu przebywających tam profesorów oraz 

52 Z. Goliński, Biskupi i kapłani..., s. 7; W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa..., s. 276–277; 
PAMM, XXI-162, 154, M. Słowikowski, Gehenna lubelskiej inteligencji, s. 2.
53 BWSDwL, 3387, M. Słowikowski, Choć burza huczy…, s. 192; PAMM, VII Z-51, M. Słowikowski, Wspo-
mnienia z pobytu na Zamku w Lublinie, s. 1–2. 
54 AAL, 60 II B Z 48, Akta osobowe ks. Ludwika Zalewskiego; Z. Goliński, Biskupi i kapłani..., s. 7; PAMM, 
XXI-162, 154, M. Słowikowski, Gehenna lubelskiej inteligencji, s. 2.
55 AP Lublin, MKBZHwL, sygn. 7, protokół 409, Protokoły zeznań świadków ks. Zdzisław Goliński, k. 120–128; 
E. Ilcewicz, Nasi kapłani, „Znak” 1979, nr 9 (303), s. 864.
56 W związku z aresztowaniem ks. prof. Zdzisława Golińskiego wydarzył się być może jedyny taki wypadek. 
Mianowicie gestapowcy, którzy mieli go aresztować, szukali go, jeżdżąc po mieście dorożką, tymczasem profesor 
siedział już w więzieniu z innymi duchownymi. W końcu przyszli do niego do celi i zażądali zwrotu należności 
za przejazd dorożką (E. Ilcewicz, Nasi kapłani..., s. 864; Z. Goliński, Biskupi i kapłani..., s. 7).
57 BKUL, Dział Rękopisów, 1921, Ludwik Grabowski, Wspomnienia, s. 1; Z. Leszczyńska, Masowe aresztowania 
lubelskiej inteligencji..., s. 33.
58 Spis kościołów i duchowieństwa..., s. 28; ASDL, zbiór nieopracowany, ks. M. Słowikowski, Wspomnienie 
o ks. Zygmuncie Surdackim, Lublin 1973–1974, s. 3.
59 BWSD, 3387, M. Słowikowski, Choć burza huczy…, s. 192.
60 AIPN, 2448/574, GKBZHwP, Ankieta: Prześladowanie i eksterminacja inteligencji województwa lubelskiego 
i miasta Lublina, k. 601–602.
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studentów61. Profesor Ignacy Czuma62 jako naoczny świadek tamtych wydarzeń podawał, iż 
w więzieniu osadzono następujących duchownych63: 

– ks. prof. Józefa Kruszyńskiego64, 
– ks. prof. Piotra Kremera65, 
– ks. Piotra Kałwę66, 
– ks. Henryka Insadowskiego67,
– ks. Zdzisława Golińskiego,
– ks. Jana Wiślickiego68.
Rektor KUL ks. Antoni Szymański przebywał wtedy od dwóch dni w areszcie domowym, 

z którego został zwolniony 13 grudnia 1939 r. Ksiądz Piotr Kałwa, profesor KUL69, tak wspomi-
nał to wydarzenie: „11 listopada 1939 r. tego dnia rano zjawia się w kancelarii KUL-u Gestapo 
i oświadczyli wicerektorowi, że uniwersytet jest zamknięty. Jednocześnie zażądali od kancelarii 
wykazu adresu mieszkań profesorskich. Wielu profesorów mieszkało w gmachu uniwersyteckim 
i od nich zaczęło się aresztowanie i przewożenie na Zamek. Aresztowano wszystkich z wyjątkiem 
tych, którzy przejściowo opuścili Lublin. Spotkaliśmy na Zamku setki przedstawicieli inteligencji 
lubelskiej i kilkudziesięciu księży z miasta i okolicy”70. Mieszkający poza budynkiem uniwersytetu 
zostali ostrzeżeni przez panią Trzebińską71 i tym sposobem uniknęli losu kolegów.

61 AP Lublin, MKBZHwL, sygn. 4, zespół 770, protokół 224, Protokoły zeznań świadków ks. Zdzisław Goliński, 
k. 268–271.
62 G. Karolewicz, Mistrzowie we wspomnieniach swoich uczniów. Kartka z dziejów Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Lublin 2001, s. 22, 53.
63 PAMM, 162 28, I. Czuma, Losy lubelskich naukowców, s. 4. 
64 F. Stopniak, Z życia ks. rektora Józefa Kruszyńskiego (1877–1953), „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1964, 
t. 11, z. 1, s. 1–25; AKUL, N30, Akta osobowe ks. prof. Józefa Kruszyńskiego; Spis kościołów i duchowieństwa..., 
s. 29.
65 AKUL, N486, Akta osobowe ks. prof. Piotra Kremera; BKUL, Dział Rękopisów, 1365, J. Pastuszka, Wspo-
mnienia o KUL z lat 1934–1939. Ludzie i fakty, s. 35. 
66 AIPN, 2448/575, GKBZHwP, Ankieta: Więzienia, areszty województwa lubelskiego i miasta Lublina, k. 601–602; 
Spis kościołów i duchowieństwa..., s. 29; B. Pylak, Dziesięciolecie konsekracji i rządów diecezją lubelską J.E. księ-
dza biskupa dr. Piotra Kałwy, WDL 1959, nr 33, s. 138–142; P. Hemperek, Działalność pasterska J.E. Księdza 
biskupa doktora Piotra Kałwy, WDL 1966, nr 40, s. 111–123; F. Stopniak, Kałwa Piotr [w:] Słownik polskich 
teologów katolickich, red. E. Wyczawski, Warszawa 1982, s. 25–28; G. Karolewicz, Nauczyciele akademiccy KUL 
w okresie międzywojennym, Lublin 1994, t. 2, s. 92–94.
67 J. Kruszyński, Śp. ks. dr Henryk Insadowski, profesor i ostatni dziekan wydziału prawno-kanonicznego na KUL 
w Lublinie, „Kronika Diecezji Włocławskiej” 1946, nr 6, s. 80; AIPN, 2448/575, GKBZHwP, Ankieta: Prześlado-
wanie i eksterminacja inteligencji województwa lubelskiego i miasta Lublina, k. 602; AIPN, 2448/575, GKBZHwP, 
Ankieta: Więzienia, areszty województwa lubelskiego i miasta Lublina, k. 397; Spis kościołów i duchowieństwa..., 
s. 29; PAMM, XXI-162 28, I. Czuma, Losy lubelskich naukowców, s. 3.
68 AKUL, N50, Akta osobowe ks. prof. Jana Wiślickiego; AIPN, 2448/575, GKBZHwP, Ankieta: Prześladowanie 
i eksterminacja inteligencji województwa lubelskiego i miasta Lublina, k. 602; AIPN, 2448/575, GKBZHwP, Ankieta: 
Więzienia, areszty województwa lubelskiego i miasta Lublina, k. 397; Spis kościołów i duchowieństwa..., s. 29. 
69 J. Kruszyński, Śp. ks. dr Henryk Insadowski, profesor i ostatni dziekan wydziału prawno-kanonicznego na KUL 
w Lublinie, „Kronika Diecezji Włocławskiej” 1946, nr 6, s. 80; AIPN, 2448/575, GKBZHwP, Ankieta: Prześlado-
wanie i eksterminacja inteligencji województwa lubelskiego i miasta Lublina, k. 602; AIPN, 2448/575, GKBZHwP, 
Ankieta: Więzienia, areszty województwa lubelskiego i miasta Lublina, k. 397; Spis kościołów i duchowieństwa..., 
s. 29; PAMM, XXI-162 28, I. Czuma, Losy lubelskich naukowców, s. 3.
70 P. Kałwa, Acta biskupa lubelskiego. Przemówienie Radiowe J.E. Ks. Bp. P. Kałwy Wielkiego Kanclerza KUL, 
wygłoszone przez Radio Watykańskie dn. 10 XI 1963 r., w dniu inauguracji roku akademickiego KUL, WDL 1964, 
nr 1, s. 43–46. 
71 J. Ziółek, Aresztowani nauczyciele akademiccy. Pracownicy administracji i studenci Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego oraz ich losy [w:] Sonderaktion Lublin..., s. 53.
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Mimo tak licznych aresztowań życie uniwersytetu nie zamarło aż do 17 listopada, kiedy 
nastąpiło masowe aresztowanie studentów. W sumie do więzienia na Zamku przewieziono blisko 
sześćdziesiąt osób.

Również tego dnia lubelski sąd specjalny72 wydał pierwszy znany wyrok na więźniów Zamku. 
Na jego podstawie w tym samym dniu w murach więzienia, obok kaplicy, rozstrzelano dziesięciu 
mieszkańców wsi Siedliszcze z powiatu chełmskiego, z proboszczem ks. Ludwikiem Szyszką, 
lat 55, wójtem gminy Stanisławem Mazurem, lat 52, oraz nauczycielem Adamem Franeckim, 
lat 4073. Powodem masowej egzekucji, dokonanej w trybie niemal natychmiastowym, stało się 
zabójstwo 11 listopada miejscowego niemieckiego kolonisty Rodego i postrzelenie jego kolegi 
Zepika. W tym samym dniu aresztowano wymienione osoby jako zakładników. W tym przypad-
ku zastosowanie zasady odpowiedzialności zbiorowej74 wymierzonej w tak szybkim trybie na 
dziesięciu osobach miało zastraszyć miejscową ludność i stanowić na przyszłość przestrogę, że 
władze okupacyjne zamierzają bezwzględnie tępić każdy akt oporu. 

Niewątpliwie najgłośniejszą sprawą w owym czasie było aresztowanie 17 listopada 1939 r. 
dwóch lubelskich biskupów75. Gestapo, uderzając w kurię biskupią, sąd oraz kapitułę, zatrzymało 
następujących duchownych: 

– ks. biskupa Mariana Leona Fulmana oraz ks. biskupa Władysława Gorala,
– członków kapituły katedralnej, a zarazem profesorów seminarium duchownego – ks. prałata 

Antoniego Pobożego i ks. kanonika Antoniego Zawistowskiego, 
– pracowników kurii biskupiej – kanclerza ks. kanonika Zdzisława Ochalskiego, skarbnika 

ks. Jana Michalewskiego, notariusza ks. Wojciecha Olecha, 
– pracowników sądu biskupiego – prof. seminarium duchownego ks. Jana Lenarta i notariusza 

ks. Marcina Peryta, 
– interesantów znajdujących się w kurii – ks. Stanisława Cieślika i ks. Adama Czuka, 
– wikariuszy katedralnych – ks. Stanisława Mysakowskiego oraz ks. Stanisława Krynickiego.
Aresztowani przybywali do więzienia na Zamku różnymi środkami lokomocji. Spoza Lublina 

najczęściej przywożono ich samochodami ciężarowymi, w większości grupowo, jednakże zdarzały 

72 Gubernator Hans Frank, pozorując legitymizm prawny, powierzył sprawy o „przestępstwa antypaństwowe” 
sądom specjalnym orzekającym w trybie doraźnym. Tę praktykę poprzedziły działające w czasie okupacji woj-
skowej do końca października 1939 r. specjalne sądy wojskowe, a od 31 X 1939 r. sądy doraźne (Standgerichte) 
(Z. Mańkowski, Egzekucje i ich funkcje w eksterminacji i zwalczaniu ruchu oporu [w:] Obwieszczenia śmierci 
w dystrykcie lubelskim, oprac. Z. Leszczyńska, Lublin 1994, s. 9).
73 AIPN Lu, 1/17/4, Wykazy osób zamordowanych w okresie okupacji hitlerowskiej, przesłane przez prezydia 
gromadzkich rad narodowych powiatu Chełm Lubelski, [1949 r.] s. 19.
74 31 X 1939 r. Hans Frank wydał rozporządzenie o „zwalczaniu aktów gwałtów w GG”, wprowadzające w art. 4 
zasadę odpowiedzialności zbiorowej „za czyn gwałtu przeciw Niemcowi z powodu przynależności do narodu 
niemieckiego”. Wprowadził także sądy doraźne, które za wszelkie czyny przeciwko władzy miały orzekać tylko 
jeden wymiar kary – karę śmierci (Z. Mańkowski, Egzekucje i ich funkcje w eksterminacji i zwalczaniu ruchu 
oporu..., s. 8).
75 PAMM, VII Z-51, M. Słowikowski, Wspomnienia z pobytu..., s. 23; AIPN, 2448/574, GKBZHwP, Ankieta: 
Prześladowanie i eksterminacja inteligencji województwa lubelskiego i miasta Lublina, k. 1058; AIPN, 2448/575, 
GKBZHwP, Ankieta: Prześladowanie i eksterminacja inteligencji województwa lubelskiego i miasta Lublina, 
k. 371–372; AP Lublin, sygn. 5, zespół 770, protokół 263, MKBZHwL, W. Olech, s. 107; AIPN, 2448/575, 
GKBZHwP, Ankieta: Prześladowanie i eksterminacja inteligencji województwa lubelskiego i miasta Lublina, 
k. 606–608; AIPN, 2448/574, GKBZHwP, Ankieta: Prześladowanie i eksterminacja inteligencji województwa 
lubelskiego i miasta Lublina, k. 1062; Spis kościołów i duchowieństwa..., s. 24; Z. Goliński, Biskupi i kapłani..., 
s. 7–8; AP Lublin, MKBZHwL, sygn. 5, zespół 770, protokół 263, Wojciech Olech, s. 110; W. Jacewicz, J. Woś, 
Martyrologium polskiego duchowieństwa..., s. 250; Z. Goliński, Biskupi i kapłani..., s. 12; AIPN, 2448/574, 
GKBZHwP, Ankieta: Prześladowanie i eksterminacja inteligencji województwa lubelskiego i miasta Lublina, 
k. 1066. 
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się przypadki, że zatrzymanych przywożono pojedynczo, np. dorożką. Transportowano ich też 
koleją, samochodami osobowymi, a nawet doprowadzano piechotą. 

Już sama podróż aresztowanego do więzienia wiązała się z cierpieniem. Dowożeni grupowo 
prawie zawsze byli skuci. Oczywiście każdy transport większy, mniejszy czy nawet indywidu-
alny odbywał się pod dużą eskortą uzbrojonych gestapowców. Pierwszym dłuższym postojem 
zatrzymanych w więzieniu było tzw. międzybramie. Między dwiema żelaznymi bramami czekali 
po kilka godzin, dopóki ich nie przyjęto i nie zarejestrowano. Gestapowcy przeważnie wykorzy-
stywali ten czas na bicie, kopanie i szykany wobec osadzonych. 

Dyrektor Gimnazjum Biskupiego ks. Michał Słowikowski tak wspominał przybycie do wię-
zienia na Zamku: „Na korytarzu niespodzianka – mnóstwo ludzi. Cywile, trafiają się także 
i wojskowi, ale dużo księży. Znajomych mnóstwo, księża: Chlastawa, Bukowski, Matyjaszczyk, 
Pilcher, Nowak, profesorowie uniwersytetu, dalej ks. Roht i inni [...] Niektórzy mają miny mocno 
przygnębione, inni próbują nie okazywać zdenerwowania. Jakiś czas trzymają nas w bezładzie 
na korytarzu. Dopiero później zapisują nazwiska. Trwa to bardzo długo. Wszyscy są przekonani, 
że jesteśmy zatrzymani z powodu zbliżającego się dnia 11 listopada [...] Straż więzienna to daw-
na straż polska. Widać, że współczują nam. Po dwóch godzinach rozmieszczono nas w celach 
oddziału IV i V. Księża: Stopniak – rektor Seminarium Duchownego, Insadowski i Kałwa – pro-
fesorowie KUL, Zalewski – dyrektor Gimnazjum i Liceum ss. Kanoniczek, Stańczak – proboszcz 
Łańcuchowa, Poboży – kanonik kapituły lubelskiej, profesor Seminarium Duchownego, Matyjasz-
czyk – prefekt Liceum Czernieckiego i Liceum ss. Kanoniczek, Goliński – profesor Seminarium 
Duchownego i Uniwersytetu, Niechaj – profesor Seminarium Duchownego, Adamczyk – wikary 
z parafii Bronowic i ja zostaliśmy przydzieleni do sali nr 36”76.

Wszystkich nowo przybyłych, w tym również duchownych, poddawano rutynowym czynnoś-
ciom w bramie więziennej. Najpierw robiono rewizję osobistą i zabierano wszystkie przedmioty 
osobistego użytku, takie jak: paski, pióra, scyzoryki, papierosy, medaliki, książki, fotografie, 
pieniądze, następnie spisywano personalia, datę przybycia oraz listę rzeczy do depozytu. Po 
załatwieniu wszystkich formalności zarejestrowani aresztanci stawali się więźniami i trafia-
li do cel zbiorowych. Duchownych oraz pozostałą część inteligencji lubelskiej kierowano na 
oddział IV i V do cel 34, 35 i 36 oraz na oddział III do celi nr 1777.

Wyposażenie poszczególnych cel w sprzęty było bardzo skromne. Niemcy pozostawili tyl-
ko minimalną liczbę sprzętów: łóżka, prycze, sienniki, stoły, krzesła, wieszaki, ławki, wiadro. 
Stefan Wojciechowski tak opisuje celę nr 35 na oddziale V: „Cela była duża, drzwi znajdowały 
się w lewym rogu. Na jednej ze ścian – mniej więcej pośrodku – stał duży kaflowy piec. Druga 
ściana naprzeciw owej z oknami zastawiona była jak w szatni szkolnej drewnianymi ramowymi 
wieszakami z hakami. Pod oknami stały długie drewniane ławy bez oparcia i kilkanaście tabo-
retów. Na krótszej ścianie, na prawo od wejścia, wisiało kilka wąskich półeczek. Pod ścianą stał 
jeden dosyć długi stół i dwa, może trzy, drewniane krzesła. Cela miała drewnianą podłogę”78.

Najbardziej rzucającym się w oczy, a przy tym dotkliwym zjawiskiem był panujący w więzieniu 
na Zamku tłok. Potwierdzają to liczne relacje, wspomnienia i zeznania. W okresie międzywojen-
nym więzienie na Zamku obliczone było na siedemset osób, a w czasie niemieckiej okupacji stan 
liczbowy osadzonych przekraczał nieraz 3 tys. osób. Proces zagęszczania postępował w bardzo 
szybkim tempie, począwszy od schyłku 1939 r. Nadmiar więźniów rozładowywano transportami 

76 PAMM, XXI-162, 154, M. Słowikowski, Gehenna lubelskiej inteligencji, s. 2.
77 PAMM, VII Z-51, M. Słowikowski, Wspomnienia z pobytu na Zamku w Lublinie, s. 10; Z. Goliński, Biskupi 
i kapłani..., s. 7.
78 Hitlerowskie więzienie na Zamku..., s. 117.
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do obozów koncentracyjnych oraz masowymi egzekucjami. Jednak na miejsce odtransportowanych 
i zabitych wciąż napływały nowe rzesze aresztowanych. 

To zagęszczenie fatalnie wpływało na stan higieniczny i sytuację sanitarną na Zamku. Więź-
niowie, którzy przeszli przez to więzienie, zgodnie podkreślali, iż panował tam brud, zaduch, 
zawszenie i zarobaczenie. Oprócz spoconych, niemytych ciał, ropiejących ran, brudnej odzieży, 
zaduch w celi powiększał fetor z ustępu. Więźniowie do ustępów wypuszczani byli dwa razy 
na dobę i w zależności od humoru strażnika mogli korzystać z ubikacji w ciągu 15–30 minut79. 
W tym samym czasie dyżurni opróżniali i płukali kibel, nabierali wodę do wiadra na cały dzień. 
Więźniowie jak najszybciej zajmowali ubikację, ponaglani przez następnych czekających na 
swą kolej. Bardziej nerwowi w takich sytuacjach doznawali zahamowań i nie byli w stanie się 
wypróżnić. Następstwem tego była konieczność załatwiania się w celi i tym samym powiększenie 
panującego nieprzyjemnego zapachu.

Więzienne jedzenie sprzyjało rozstrojom żołądka, wzdęciom i nadmiernemu wydzielaniu 
gazów, miało też bardzo niską wartość odżywczą. Więźniowie dostawali na śniadanie i kolację 
kubek gorzkiej kawy zbożowej i kawałek ciemnego chleba wagi od 100 do 400 gramów, na 
obiad zaś wydawano zazwyczaj około litra wodnistej zupy bez tłuszczu80. Takie racje żywnoś-
ciowe nie zaspokajały zapotrzebowania ludzkiego organizmu ani ilościowo, ani jakościowo. 
Zatem oprócz ścisku i brudu głód należał do najczęstszych problemów życia więziennego. 
Pierwsi aresztowani z listopada 1939 r. początkowo nie korzystali z więziennego wyżywienia 
poza kawą, ponieważ rodziny dostarczały obiady i suchy prowiant81. Po 25 listopada 1939 r. 
sytuacja uległa pogorszeniu, jednakże władze więzienia zezwoliły dostarczać jedzenie z miasta 
dla dwóch biskupów82. 

19 listopada 1939 r. w więziennej kaplicy Świętej Trójcy na Zamku większość osadzonych 
spotkała się na mszy św., którą celebrował kapelan więzienny ks. Jan Poddębniak, naturalnie 
pod strażą, a nawet w obecności funkcjonariuszy Gestapo. Uznali oni wówczas, że najwyraźniej 
nabożeństwo nie służy utrzymaniu reżimu. Dlatego dopiero 23 listopada ks. Poddębniak mógł 
znowu odprawić mszę św., którą ks. Słowikowski wspomina następująco: „23 listopada była 
msza św. Byli dwaj biskupi – ks. Poddębniak odprawiał. [...] Rozkleiło się we mnie wszystko. Co 
ten starzec był winien? [mowa o bp. Fulmanie, który miał wtedy 75 lat] Stanął na czele buntu? 
Organizował rewolucję przeciwko okupantom? Nie. Może wygłaszał kazania atakujące zbrodnie 
okupanta? Nie [...] A jednak tryumfatorowi za mało było zdławić Polskę, trzeba było wszystkich, 
którzy reprezentowali Polskę, zamknąć razem ze zwykłymi przestępcami. Biskupi: Fulman i Goral, 
kapituła, kuria, Seminarium Duchowne, uniwersytet, proboszczowie, prefekci [...] nauczyciele, 
adwokaci, sędziowie, starostowie, za to, że reprezentowali [...] Polskę”83.

Jednocześnie Niemcy wykorzystywali kaplicę więzienną jako „poczekalnię” dla większych 
grup aresztantów, dopiero co doprowadzonych z Lublina lub dowiezionych z dalszych okolic, 
zanim rozdzielono ich do cel, albo dla oczekujących na deportację do obozów, a także przed egze-
kucją. W kaplicy grupa biskupia czekała na rozprawę przed policyjnym sądem doraźnym. Zebrał 
się on 27 listopada 1939 r. o godz. 15 w dziewięcioosobowym składzie oficerów w mundurach 

79 Tadeusz Czajka, osadzony w więzieniu na Zamku, wspominał: „Na poranną toaletę było 15 minut. Szykany 
jeszcze skracały [czas] do 5 minut. Najgorzej tym, którym zabrakło czasu [...] Do kibla wolno było w celi tylko 
»na cienko«, bo i tak mało powietrza” (T. Czajka, Czerwone punkty, Lublin 1962, s. 30).
80 AP Lublin, MKBZHwL, sygn. 4, zespół 770, protokół 190, Bolesław Szabłowski, s. 146.
81 BKUL, Dział Rękopisów, 1921, Ludwik Grabowski, Wspomnienia, s. 1.
82 Z. Klukowski, Dziennik z lat okupacji (1939–1944), wstęp i red. Z. Mańkowski, wyd. 2, Lublin 1958, s. 78–79. 
83 PAMM, VII Z-51, M. Słowikowski, Wspomnienia..., s. 26.
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wojskowych i policyjnych84. Przylegająca do kaplicy sala szkolna była przygotowana na rozprawę. 
Świadkowie w sprawie czekali na schodach, stojąc twarzą do ściany, kontrolowani przez policję85. 
Wyżej wymienionej grupie duchownych, tzw. grupie biskupiej, prokurator postawił zarzut prze-
chowywania broni oraz redagowania nielegalnych pism86. Standgericht skazał trzynastoosobową 
grupę duchownych na karę śmierci87. W rezultacie interwencji Watykanu i innych czynników 
gubernator Hans Frank zamienił tę karę na dożywotni pobyt w obozie koncentracyjnym88. 3 grudnia 
1939 r. lubelskich duchownych odtransportowano do KL Sachsenhausen89.

Początek masowej eksterminacji polskiej inteligencji w Generalnym Gubernatorstwie stano-
wiła dokonana 23 grudnia 1939 r. egzekucja na starym cmentarzu żydowskim przy ul. Siennej 
w Lublinie, na dziesięciu znanych i szanowanych obywatelach miasta uwięzionych w dniach 
9–13 listopada. Zginęli:

– ks. Michał Niechaj – profesor KUL i seminarium duchownego,
– Bolesław Sekutowicz – prezes Sądu Okręgowego, a od 1929 r. prezes Sądu Apelacyjnego,
– Stanisław Bryła – wicewojewoda lubelski, wykładowca prawa na KUL, prezes Sądu Okrę-

gowego w Lublinie,
– Edward Lipski – starosta w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim, adwokat,
– Władysław Rutkowski – radca Prokuratury Generalnej, adwokat,
– Czesław Martyniuk – profesor, kierownik Katedry Teorii Filozofii Prawa na KUL,
– Tadeusz Moniewski – dyrektor Państwowego Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica,
– Antoni Krzyżanowski – dyrektor Gimnazjum i Liceum im. W. Arciszewskiej,
– Józef Dańkowski – starosta powiatu lubelskiego,
– Tadeusz Illukowicz – starosta powiatu lubartowskiego.
Dobór ofiar masowej egzekucji, wykonanej przez jednostkę 102. batalionu policji, nie był 

przypadkowy. Zamordowano wówczas po dwóch sędziów, adwokatów, profesorów KUL, dyrek-
torów i starostów90. W sprawozdaniu do dowództwa pułku z działalności owego batalionu za okres 
21–27 listopada 1939 r. jego komendant kpt. Trapp stwierdza, że „w odwet za zabicie wachtmei-
stera z 3. kampanii 102. batalionu rozstrzelano pięćdziesiąt osób ujętych za różne przestępstwa 
w powiecie Lubartów i dwunastu zakładników w Lublinie”91.

Globocnik, dysponując licznymi siłami oraz bezpośrednim poparciem Głównego Urzędu 
Bezpieczeństwa Rzeszy, nie zważał na zastrzeżenia administracji niemieckiej w dystrykcie, która 
dążyła przede wszystkim do intensyfikacji gospodarki. Podjął on dalekosiężne działania mające 

84 BWSDwL, 1823, W. Depczyński, Martyrologium duchownych diecezji lubelskiej, zakonników oraz duchownych 
pozadiecezjalnych nękanych w miejscach kaźni na terenie Lubelszczyzny w latach 1939–1945, Lublin 1979, s. 1–3; 
Z. Goliński, Biskupi i kapłani..., s. 7–8.
85 AP Lublin, MKBZHwL, sygn. 4, zespół 770, protokół 224, ks. Zdzisław Goliński, s. 272–274.
86 PAMM, VII Z-51, M. Słowikowski, Wspomnienia, s. 34.
87 AP Lublin, MKBZHwL, sygn. 5, zespół 770, protokół 263, ks. Wojciech Olech, s. 107. 
88 M. Wieliczko, Kontekst historyczny losów biskupa M.L. Fulmana..., s. 107.
89 AIPN, 2448/574, GKBZHwP, Ankieta: Prześladowanie i eksterminacja inteligencji województwa lubelskiego 
i miasta Lublina, k. 1385; Z. Goliński, Biskupi i kapłani..., s. 9.
90 Maria Mazurek, świadek MKBZHwL, w roku 1939 mieszkała na Kalinowszczyźnie, w domu Vettera nr 4a/11, 
z oknem wychodzącym na stary cmentarz żydowski. Zeznała, że obserwowała przebieg egzekucji z mieszkania na 
pierwszym piętrze. Wówczas widziała, jak więźniów przywieziono, a następnie wyprowadzono gęsiego, każdy z nich 
miał skrępowane ręce do tyłu. Ustawiono ich nad uprzednio wykopanym przez Żydów rowem i strzelano z rewolweru 
(AIPN, 2448/574, GKBZHwP, Ankieta: Prześladowanie i eksterminacja inteligencji województwa lubelskiego i miasta 
Lublina, k. 1276).
91 W. Zyśko, Władze policyjne dystryktu lubelskiego w latach 1939–1944, „Zeszyty Majdanka” 1969, t. 3, s. 134; 
Hitlerowskie więzienie na Zamku..., s. 194. 
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na celu zniszczenie środowisk inteligenckich, w szczególności struktury Kościoła katolickiego, 
osłabienie miejscowej ludności, a nawet germanizację obszaru między Wisłą a Bugiem92.

Efekt polityki eksterminacyjnej wobec Kościoła katolickiego realizowanej przez Odilo Glo-
bocnika widoczny jest w danych statystycznych za okres 1939–1943. Na 459 księży pracujących 
w roku 1939 w diecezji lubelskiej terror niemiecki dotknął około dwustu93. Poprzez pryzmat 
więzienia na Zamku dostrzec można niemal całokształt tragicznych losów duchownych lubelskich 
w okresie okupacji niemieckiej. Od 1 listopada do 30 grudnia 1939 r. w więzieniu tym przebywało 
około stu księży diecezjalnych, zakonników i kleryków94, spośród których trzynastu trafiło do 
obozów koncentracyjnych95. Od 3 grudnia 1939 r. do 30 czerwca 1940 r. z więzienia na Zamku 
wysłano trzy transporty więźniów do KL Sachsenhausen; w każdym znajdowali się księża96. Od 
grudnia 1939 r. do lipca 1940 r. władze więzienia wypuściły na wolność około czterdziestu księży97.

Natomiast na 28 księży profesorów seminarium duchownego i KUL z roku 193998 represje 
niemieckie odczuło aż osiemnastu99. W więzieniu zamordowano dwóch kapłanów, w tym także 
profesora seminarium duchownego i KUL Michała Niechaja100. 

Listopadowe akcje wymierzone w duchowieństwo miały charakter prewencyjny, a przede 
wszystkim eksterminacyjny, na co wskazują przytoczone dane statystyczne. Za symboliczną datę, 
która zamyka okres niemieckich represji wobec duchowieństwa diecezji lubelskiej, uznaje się 
29 kwietnia 1945 r., kiedy to wojska amerykańskie wyzwoliły obóz koncentracyjny w Dachau, 
w którym przebywało 27 duchownych z diecezji lubelskiej101. 

92 Z. Mańkowski, Egzekucje i ich funkcje w eksterminacji i zwalczaniu ruchu oporu..., s. 15. 
93 AP Lublin, sygn. 5, zespół 770, protokół 263, W. Olech, Lista pomordowanych księży diecezji lubelskiej przez 
Niemców w obozach po parafiach w diecezji, s. 110–111.
94 PAMM, XXI-162 123, S. Niedźwiński, Wspomnienia byłego więźnia zamku lubelskiego, s. 1; J. Adamska, 
J. Sziling, Polscy księża..., s. 14.
95 W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, s. 239–141.
96 BKUL, Dział Rękopisów, 978, J. Woś, Księża w obozie Dachau w dniu wkroczenia wojsk amerykańskich 29 IV 
1945, Debrzno 1955, s. 72, 112.
97 AIPN, 2448/575, GKBZHwP, Ankieta: Więzienia, areszty województwa lubelskiego i miasta Lublina, k. 602; 
Z. Goliński, Biskupi i kapłani..., s. 16.
98 Spis kościołów i duchowieństwa..., s. 24.
99 PAMM, XXI-162, 154, M. Słowikowski, Gehenna lubelskiej inteligencji, s. 2.
100 Z. Goliński, Śp. ks. Michał Niechaj, WDL 1946, nr 23, s. 156–157; F. Stopniak, Niechaj Michał [w:] Słownik 
polskich teologów katolickich 1918–1981, t. 6, Warszawa 1983, s. 536–539.
101 BKUL, Dział Rękopisów, 978, J. Woś, Księża w obozie w Dachau..., s. 112.
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katarzyna parkitna
Instytut Historii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Działalność NSDAP w dystrykcie radomskim 
w czasie II wojny światowej

26 października 1939 r. na polskich ziemiach okupowanych zostało utworzone Generalne 
Gubernatorstwo, którym zarządzał generalny gubernator Hans Frank. Niemiecki twór quasi-
-państwowy został podzielony na cztery dystrykty – radomski, krakowski, warszawski i lubelski. 
Dystrykt radomski objął byłe województwo kieleckie II RP (z wyjątkiem włączonej do Rzeszy 
części Zagłębia Dąbrowskiego) oraz południowo-wschodnią część województwa łódzkiego. 
Gubernatorem dystryktu radomskiego został mianowany dr Karl Lasch, który swój urząd piastował 
do sierpnia 1941 r., po czym ustąpił miejsca Ernstowi Kundtowi. Natomiast funkcję dowódcy 
policji i SS w Radomiu pełnili kolejno: Fritz Katzmann (1939–1941), Karl Oberg (1941–1942) 
oraz dr Herbert Böttcher (1942–1945). Urzędy dystryktu radomskiego mieściły się w gmachu 
starostwa przy ul. Żeromskiego 53 przemianowanej na Reichstrasse1. 

W dystrykcie radomskim znajdowało się największe w GG skupisko przemysłu wojennego, 
nadzorowane przez władze Wehrmachtu. Wszystkie zakłady zostały przejęte przez wielkie kon-
cerny niemieckie, zwłaszcza Hermann Göring Werke (Ostrowiec, Starachowice) i Hugo Schneider 
AG „Hasag” w Częstochowie i Skarżysku-Kamiennej2.

Większość mieszkających w dystrykcie radomskim Volksdeutschów była skupiona w powia-
tach piotrkowskim, tomaszowskim i radomszczańskim, mniej licznie występowali oni rów-
nież w powiatach radomskim, starachowickim oraz kieleckim. Najsłabiej zaludnione zarówno 
przez Reichsdeutschów3, jak i Volksdeutschów4 były powiaty buski i opatowski5. Najwięcej 
Reichs deutschów żyło w miastach, takich jak Radom (razem z okolicami), Starachowice, Kiel-
ce, Łopuszno, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Radomsko oraz Częstochowa6. 
Zdarzały się także wysiedlenia na wzór Zamojszczyzny, gdzie na miejsce wypędzonych polskich 
chłopów osadzono Volksdeutschów, np. 26 maja 1943 r. wysiedlono wieś Janiszpol, osiedlając 
tam osadników niemiec kich7. Tego rodzaju wysiedlenia nie były przypadkowe, Niemcy w swoich 
planach przewidywali germanizację ziem dystryktu radomskiego8. Z niemieckich kolonistów 

1 C.T. Zwolski, Lewicowe organizacje polityczne i Polska Partia Robotnicza w Radomiu w latach okupacji 
hitlerowskiej, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego” [dalej: BKRTN], t. 9, z. 1/2, Radom 
1972, s. 34.
2 R. Nazarewicz, Stan badań nad zbrodniami hitlerowskimi w Okręgu Radomskim, BKRTN, t. 7, z. 3/4, Radom 
1970, s. 125–126.
3 Reichsdeutsche (RD) – osoby mające niemieckie obywatelstwo. 
4 Volksdeutsche (VD) – osoby o niemieckich korzeniach, mieszkające poza Rzeszą, ale bez obywatelstwa nie-
mieckiego. W czasie II wojny światowej termin ten oznaczał obywateli innych państw, którzy podpisali volkslistę 
– niemiecką listę narodowościową. 
5 AP Kraków, Akta poniemieckie [dalej: Apn], 62, Der Deutsche Mensch im Raum Radom. Eine Kartenfolge 
(Niemcy na terenie dystryktu radomskiego. Zbiór map), Radom 1944, mapa nr 9: Verteilung der Reichsdeutschen 
(Rozmieszczenie Reichsdeutschów), mapa nr 10: Verteilung der Volksdeutschen (Rozmieszczenie Volksdeutschów).
6 AP Kraków, Apn, 62, mapa nr 9: Verteilung der Reichsdeutschen (Rozmieszczenie Reichsdeutschów).
7 J. Franecki, Powiat radomski w latach wojny i okupacji 1939–1945, BKRTN, t. 13, z. 1/2, Radom 1976, s. 123.
8 Ibidem, s. 161.
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zamieszkujących okolice Łopuszna w powiecie kieleckim tworzono oddziały samoobrony zwane 
Landwache lub Selbstschutz9. Po wkroczeniu do Polski wojsk niemieckich niektórzy niemieccy 
koloniści mieszkający na obszarach wiejskich od czasów przedwojennych poczuli się Niemcami 
i wstępowali do służby w hitlerowskich formacjach bezpieczeństwa i policji10. 

W dystrykcie radomskim Reichsdeutsche i Volksdeutsche prowadzili przedsiębiorstwa oraz 
trudnili się rzemiosłem. Najwięcej przedsiębiorstw znajdowało się w powiecie radomskim 
– 41 i radomszczańskim, głównie w Radomsku, oraz w wydzielonym mieście Częstochowie. 
Najczęściej były to zakłady polskie i żydowskie, które znalazły się pod kontrolą i niemieckim 
zarządem, kierowane przez Reichsdeutschów. W powiecie piotrkowskim i tomaszowskim rze-
miosło pozostawało przede wszystkim w rękach Volksdeutschów11. Jednak przeważająca więk-
szość ludności niemieckiej zajmowała się rolnictwem. W 1942 r. Ernst Kundt poinformował, że 
w dystrykcie radomskim znajdowało się 40 tys. Reichs- i Volksdeutschów. Partyjna organizacja, 
która obejmowała tę ludność, funkcjonowała sprawnie12. Jej członkowie działali w strukturach 
administracyjnych nie tylko na wysokich stanowiskach, ale także w terenie, np. w tym dystryk-
cie na początku 1944 r. na 301 wójtów i burmistrzów 59 było narodowości niemieckiej. Była to 
najwyższa liczba spośród wszystkich dystryktów Generalnego Gubernatorstwa13. W dystrykcie 
radomskim żyło również 3 mln Polaków; większość Żydów w tym regionie (do czasu deportacji 
do obozów zagłady) zamieszkiwała Kielce, Radom, Częstochowę, Busko, Opatów i Piotrków14.

Po uzyskaniu pewnej stabilizacji na tym terenie, czyli zaprzestaniu działań wojennych oraz 
umocnieniu władzy niemieckiej, przyszedł czas na zorganizowanie struktur partyjnych NSDAP. 
6 maja 1940 r. generalny gubernator Hans Frank ogłosił utworzenie NSDAP w Generalnym Guber-
natorstwie pod oficjalną nazwą Arbeitsbereich Generalgouvernement Polen der NSDAP. Do budowy 
nowych struktur partii narodowosocjalistycznej zostali oddelegowani Niemcy z Rzeszy, ale przy ich 
tworzeniu pomocni byli również Volksdeutsche żyjący od dawna na tych terenach. Organizacja, ze 
względu na szczególne warunki, nie przyjęła nazwy okręgu (Gau), lecz został ustanowiony obszar 
pracy (Arbeitsbereich). Jednolitość działania kierownictwa Rzeszy oraz partii zapewniała unia per-
sonalna generalnego gubernatora i ministra Rzeszy Hansa Franka15, który stanął na czele partii jako 
Reichsleiter der NSDAP. Jego zastępcą (Generalbevollmächtigter Vertreter) został Richard Schalk. 
W sierpniu 1940 r. liczba członków NSDAP w GG wynosiła 30 tys., a w czerwcu 1944 r. – 35 tys. na 
180 tys. Niemców różnej kategorii mieszkających w Generalnym Gubernatorstwie (RD oraz VD)16. 

9 W. Borzobohaty, „Jodła”. Okręg radomsko-kielecki ZWZ-AK 1939–1945, Warszawa 1988, s. 20.
10 Załatwiali osobiste porachunki i mścili się na swoich sąsiadach – Polakach. W ramach odwetu za zabicie przez 
nieznanych dwóch Polaków Volksdeutscha z Karolina, Józefa Jägera, żołnierza armii hitlerowskiej, doszło do zabójstwa 
ludności polskiej. 18 III 1942 r. duże siły hitlerowskie z miejscowymi Volksdeutschami okrążyły wsie: Ranachów, 
Pcin, Pcinolas, Sydół, Ciepielów, Sycynę, Karolin, Kroczów i Kazanów na pograniczu powiatów starachowickiego 
i radomskiego. Zostało wtedy zakatowanych i zastrzelonych stu chłopów z pobliskich wsi, m.in. w Karolinie i lasku 
pod Kazanowem (S. Skwarek, Ziemia radomska w walce z okupantem (1939–1944), Warszawa 1971, s. 47).
11 AP Kraków, Apn, 62, mapa nr 44: Deutsche Industrieunternehmen (Niemieckie przedsiębiorstwa przemysłowe); 
ibidem, mapa nr 45: Deutsche Handwerksunternehmen (Niemieckie zakłady rzemieślnicze).
12 AP Kraków, „Krakauer Zeitung” Prasa II [dalej: KZPII], mikrof. 101783/I, Die im stillen geleistete Parteiarbeit 
von Erfolg gekrönt, „Krakauer Zeitung”, 20 III 1942, nr 67, s. 5.
13 W. Borzobohaty, „Jodła”…, s. 19; C. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 1, Warszawa 
1970, s. 222.
14 AP Kraków, KZPII, mikrof. 101783/I, Im Distrikt Radom wird geholfen, „Krakauer Zeitung”, 21 I 1942, nr 17, 
s. 5.
15 Archiwum Akt Nowych w Warszawie [dalej AAN], Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników, 
Obwód w GG [dalej: NSDAPGG], 36, k. 14–15.
16 K.M. Pospieszalski, Hitlerowskie „prawo” okupacyjne w Polsce, cz. 2: Generalna Gubernia. Wybór dokumentów 
i próba syntezy, „Documenta Occupationis”, t. 6, Poznań 1958, s. 154.
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Organizacja NSDAP w GG miała swoją specyficzną, odmienną niż na terenie Rzeszy struk-
turę, dostosowaną do podziału administracyjnego GG. Składała się z placówek dystryktowych 
(Distriktstandorte), a te dzieliły się na placówki miejscowe (Standorte), mniejsze komórki 
(Zellen); najmniejszą jednostką w strukturze były bloki (Blocks). W niektórych miejscowoś-
ciach zakładano jeszcze mniejsze jednostki organizacyjne, spełniające funkcję małych baz 
w terenie (Stützpunkte). 

W styczniu 1941 r. Hans Frank stwierdził, że jednym z zadań NSDAP w Generalnym Guber-
natorstwie jest opieka nad wszystkimi przebywającymi tam Niemcami, niezależnie od klasy 
społecznej czy też wykonywanego zawodu. Celem miało być zorganizowanie im takiego życia 
jak w Rzeszy. Zadaniem partii było również udzielanie pomocy słabszym i chorym, a także dba-
nie o odpowiednie nastawienie ludności niemieckiej i jej narodowosocjalistyczny światopogląd. 
Dlatego też zamierzano organizować szkolenia oraz zebrania17. 

Na początku tworzenia struktur NSDAP ważnym zadaniem było zrzeszenie wszystkich człon-
ków partii w GG. Ze względu na małą liczbę członków oraz słabe struktury partyjne do czynnej 
działalności w partii na tym obszarze zobowiązani byli wszyscy członkowie partii (Parteigenosse). 
Uważano ich za reprezentantów wielkiego niemieckiego narodu na Wschodzie18. Hans Frank 
w przemówieniu z początku sierpnia 1941 r. wskazał na kolonialny charakter pracy partyjnej, 
którą partia w takiej formie wykonuje po raz pierwszy. Podkreślił również znaczenie dla Rzeszy 
działalności partyjnej na tym terenie. W związku z trudnymi zadaniami partii w czasie wojny 
kierownicy miejscowych placówek NSDAP (Standortführerzy) powinni zintensyfikować pracę 
w swoich komórkach. Ich praca partyjna miała być nastawiona nie na organizację wielkich mani-
festacji, lecz na dawanie osobistego przykładu19. 

Pierwsza struktura NSDAP została zorganizowana w dystrykcie krakowskim – 1 sierpnia 
1940 r., następnie w dystrykcie radomskim – 4 września, dystrykcie warszawskim – 18 paź-
dziernika, oraz w lubelskim – 21 października. W 1941 r. utworzono strukturę NSDAP także 
w dystrykcie galicyjskim, włączonym wówczas do GG. 

W 1940 r. dystrykt radomski został podzielony na dwanaście placówek miejscowych. Były 
to: Standort Petrikau (Piotrków Trybunalski), Radomsko, Jedrzejow (Jędrzejów), Busko (Busko 
Zdrój), Kielce, Konskie (Końskie), Tomaschow (Tomaszów Mazowiecki), Radom-Land (Radom-
-Powiat), Starachowice, Opatow (Opatów), Radom-Stadt (Radom-Miasto), Tschenstochau-Stadt 
(Częstochowa-Miasto)20. Na czele wymienionych placówek stali Standortführerzy, którzy zaj-
mowali ważne stanowiska administracyjne w dystrykcie. W pierwszych strukturach NSDAP 
w dystrykcie radomskim funkcje te pełnili21:

– Standort Petrikau – Arthur Buss, Kreishauptmann,
– Standort Radomsko – Kurt Driessen, Kreishauptmann, 
– Standort Jedrzejow – Fritz Stahl, SA-Hauptsturmführer, 
– Standort Busko – Wilhelm Schäfer, Kreishauptmann,
– Standort Kielce – Hans Drechsel, Stadhauptmann,
– Standort Konskie – Gustav Albrecht, Kreishauptmann, 

17 Die Partei ist der politische Garant im Osten, „Krakauer Zeitung”, 24 I 1941, nr 18, s. 5.
18 Der 30. Januar im Generalgouvernement, „Krakauer Zeitung”, 1 II 1941, nr 24, s. 5.
19 Parteiarbeit hier eine Aufgabe kolonialen Charakters, „Krakauer Zeitung”, 2 IV 1941, nr 75, s. 5.
20 Organizacja partyjna NSDAP w dystrykcie krakowskim została podzielona na 19 placówek miejscowych, 
z czego 7 znajdowało się w samym Krakowie, w dystrykcie lubelskim – 10 placówek, w dystrykcie warszawskim 
– 16 placówek, z czego 6 w samym mieście (Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie [dalej: AIPN], 
1633/533, Mitteilungsblatt der NSDAP Arbeitsbereich Generalgouvernement, Januar 1941 [dalej: Mitteilungsblatt 
NSDAPGG], k. 13–22).
21 Ibidem.



42

– Standort Tomaschow – vacat, 
– Standort Radom-Land – Herbert Hoyer, SS-Untersturmführer, 
– Standort Starachowice – Anton Meyer, 
– Standort Opatow – Heinz Görke, SA-Obersturmführer, 
– Standort Radom-Stadt – Herbert Hoyer, SS-Untersturmführer,
– Standort Tschenstochau-Stadt – Richard Wendler, Stadthauptmann.
Herbert Hoyer pełnił funkcję Standortführera w dwóch placówkach miejscowych: Radom-

-Miasto (Radom-Stadt) oraz Radom-Powiat (Radom-Land). 
Pierwsze spotkania organizowano jednak jeszcze przed 4 września 1940 r., np. w Starachowi-

cach 15 sierpnia o godz. 19.45 w sali posiedzeń starostwa powiatowego odbył się pierwszy apel 
NSDAP w powiecie starachowickim. Centralnym punktem posiedzenia była mowa Reichsleitera 
Hansa Franka transmitowana przez radio. Standortführer Meyer zachęcał do licznego przybycia 
na to spotkanie. W powiecie tym w niemiecką działalność było zaangażowanych więcej niż 
150 członków NSDAP22. 6 grudnia 1940 r. w radomskim kinie „Adria” odbył się pierwszy apel 
członków NSDAP z Radomia. Wzięły w nim udział najważniejsze osobistości w dystrykcie 
radomskim, czyli gubernator i inspektor NSDAP dystryktu radomskiego (Distriktinspekteur 
Gouverneur) dr Lasch, kierownik placówki NSDAP w dystrykcie (Distriktstandortführer) Slan-
gen, kierownik placówki miejscowej NSDAP (Standortführer) Schumann oraz dwaj japońscy 
profesorowie23. 

Struktura terenowa NSDAP w Generalnym Gubernatorstwie rozwijała się w związku z obec-
nością ludności niemieckiej. Powstawały nowe placówki miejscowe lub też inne były modyfi-
kowane. Dystrykt radomski rozwijał się bardzo dynamicznie i w czerwcu 1941 r. organizacja 
NSDAP na jego terenie powiększyła się z 12 do 35 placówek miejscowych, w których skład weszły 
również obszary gminne: Bogusławów z 5 gminami, Busko Zdrój – 30, Cieniów – 6, Ciosny – 4, 
Czarnocin – 2, Dziepółć – 10, Gozdawa – 9, Helenów – 2, Jędrzejów – 13, Kępa Skórecka – 3, 
Kamocin – 2, Kielce – 9, Klementynów – 4, Koluszki – 3, Końskie – 14, Leonów – 2, Łopuszno 
– 9, Miechcice – 2, Opatów – 14, Ostrowiec Świętokrzyski – 14, Piotrków Trybunalski – 4, Pionki 
– 2, Polesie – 4, Radom-Miasto, Radom-Powiat – 23, Radomsko – 13, Rawa Mazowiecka – 9, 
Starachowice – 6, Skarżysko-Kamienna – 3, Szpinalów – 2, Stolzenhof (Stojewsko k. Łopuszna) 
– 15, Tomaszów Mazowiecki-Powiat – 27, Tomaszów Mazowiecki-Miasto – 2, Częstochowa, 
Zwoleń – 524. 

W kolejnym roku NSDAP w dystrykcie radomskim została podzielona na pięć placówek 
powiatowych (Kreisstandorte) oraz 43 placówki miejscowe. W dystrykcie pojawiła się nowa 
jednostka organizacyjna partii. Miano placówek powiatowych zyskały Kielce, Radomsko, 
Petrikau, Radom i Tomaschow. Na obszarze placówek powiatowych znajdowały się też niektóre 
placówki miejscowe. Placówka powiatowa NSDAP w Kielcach miała na swoim obszarze 3 pla-
cówki miejscowe, Radomsko – 5, Petrikau – 11, Radom – 7, Tomaschow – 825. Nie wszystkie 

22 AIPN, Główna Komisja [dalej: GK], 652/71, t. 1, Korespondencja kierownika placówki miejscowej Meyera, 
12 VIII 1940 r., k. 3. 
23 AP Kraków, KZPII, mikrof. 101780/II, Nur einen Gedanken: An Sieg und Führer!, „Krakauer Zeitung”, 6 XII 
1940, nr 288, b.p.
24 Die Gebietsorganisation der NSDAP im GG, „Krakauer Zeitung”, 26 VI 1941, nr 146, s. 5.
25 AP Kraków, KZPII, mikrof. 101783/II, 67 Betriebsobmänner im Distrikt Radom, „Krakauer Zeitung”, 28 IV 
1942, nr 100, s. 5. Były to następujące placówki miejscowe (Standorte): Antoniow, Boguslawow, Busko, Ciosny, 
Czarnocin, Dziepolc, Gostawa, Helenow, Jarosty, Jedlnia, Jendrzejow, Kamocin, Kepa-Skorecka, Kielce, Kle-
mentynow, Koluszki, Konskie, Kozienice, Krery, Leonow, Lopuszno, Meszcze, Niechice, Opatow, Opoczno, 
Ostrowiec, Parzniewice, Petrikau, Pionki, Polesie, Radom-Land, Radom-Stadt, Radomsko, Rawa Maz., Rehfeld, 
Skarzysko-Kamienna, Spinalow, Starachowice, Stolzenhof, Tomaschow-Land, Tomaschow-Ost, Tomaschow-West, 
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placówki miejscowe zostały objęte strukturą powiatową, występowały one jako samodzielne 
jednostki. W 1942 r. dystrykt radomski był zorganizowany w najszerzej rozwiniętą strukturę 
partyjną w GG. 

W dystrykcie radomskim struktura partyjna rozwijała się bardzo dynamicznie. Zapotrzebo-
wanie na prowadzenie działalności partyjnej przekraczało możliwości organizacyjne NSDAP, 
zarówno pod względem zasobów ludzkich, jak i warunków lokalowych. Dlatego też w czerwcu 
1941 r. kierownik placówki NSDAP dystryktu radomskiego planował nowy podział placówek 
miejscowych w dystrykcie. Sprawą tą zajmował się członek partii Kurt Trippcke. Powiat sta-
rachowicki miał być podzielony na dwie placówki miejscowe: Starachowice i Gozdawa. Pew-
nych problemów nastręczała placówka w Gozdawie, ponieważ w tamtym czasie nie mieszkał 
tam żaden członek partii, dlatego też należało najpierw powołać do partii Volksdeutschów, 
którzy mogli objąć kierownicze stanowiska. Kolejnym kłopotem w Gozdawie był brak miejsc 
do zebrań26. W powiecie starachowickim mieszkało kilka tysięcy Volksdeutschów, głównie 
kolonistów niemieckich27.

Podobne problemy wystąpiły w placówce miejscowej NSDAP Lopuschno. Wszystkie wydziały 
również zostały obsadzone, lecz niestety tylko dwie osoby spełniały wymogi kompetencyjne. 
Dodatkowo musiały one służyć pomocą innym działom. Do pełnienia funkcji przywódców par-
tyjnych przydzielono towarzyszy narodowych (Volksgenossen), ale mimo swojej gotowości do 
pracy musieli oni odbyć jeszcze odpowiednie szkolenia, ponieważ tylko niektórzy z nich znali 
obowiązki działaczy partyjnych. Kierownicy komórek partyjnych (Zellenleiterzy) i kierownicy 
bloków partyjnych (Blockleiterzy) zostali dobrze wyszkoleni, dzięki czemu mogli organizować 
wieczorne spotkania komórek i bloków partyjnych (Zellen- i Blocksabende). Prawie wszyscy ci 
współpracownicy byli rolnikami. Wiosną starano się również o nowe pomieszczenia dla partii, 
ponieważ zakwaterowanie w szkole nie wpływało dobrze na pracę28. W zasadzie do partii mieli 
być powoływani w drodze wyjątku tylko zasłużeni Volksdeutsche. Była to ludność politycznie 
niepewna, ponieważ wiele osób uzyskiwało status Volksdeutscha z pobudek ekonomicznych, 
w celu polepszenia swojej sytuacji życiowej w czasie wojny. W dystrykcie radomskim Volksdeu-
tsche byli werbowani do NSDAP z powodu trudności organizacyjnych. Do wstąpienia do partii 
namawiali ich niemieccy urzędnicy, np. sołtysi. 

W maju 1941 r. skład kierownictwa (Distriktstandortführung) NSDAP w dystrykcie radom-
skim był następujący29:

– kierownik placówki NSDAP dystryktu – gubernator dr Karl Lasch, 
– zastępca kierownika placówki NSDAP dystryktu – Kurt Trippcke, 
– Wydział Organizacyjny – Heinz Schmitz,
– Wydział Personalny – Werner Kienle,

Tschenstochau, Zwolen (AAN, NSDAPGG, 30, Verordnungsblatt der NSDAP, Arbeitsbereich Generalgouverne-
ment, April–Mai–Juni 1943 [dalej: Verordnungsblatt NSDAP], s. 68–69).
26 AIPN, GK, 652/71, t. 1, Korespondencja w imieniu kierownika placówki dystryktowej Ernsta Kundta do zastępcy 
kierownika placówki miejscowej Schürmanna, 26 VIII 1940 r., k. 25.
27 J. Franecki, Iłża w latach wojny i okupacji 1939–1945 [w:] Iłża. Monografia rozwoju społeczno-gospodarczego 
miasta, BKRTN, t. 16, Radom 1979, z. 3, s. 62.
28 AIPN, GK, 652/71, t. 3, Sprawozdanie z placówki miejscowej Lopuschno za marzec 1942 r., b.d., k. 122. 
29 Natomiast w maju 1941 r. podział dystryktu radomskiego na placówki miejscowe wraz z władzami naczelnymi 
był następujący: Petrikau – Arthur Buss, Konskie – dr Albrecht, Radomsko – dr Driessen, Tschenstochau – dr Wen-
dler, Busko – dr Schäfer, Skarzysko-Kamienna – Egon Dalski, Kielce – Hans Drechsel, Radom Distriktverwal-
tung – Schumann, Radom-Stadt – Hans Kujath, Radom-Land – dr Egen, Tomaschow Stadt – dr Siegfried Lukas, 
Tomaschow-Land – dr Karl Glehn, Jendrzejow – Fritz Stahl, Ostrowiec – B. Motschall, Starachowice – Meyer 
(Arbeitsbereich der NSDAP Distriktstandortführung Radom, „Krakauer Zeitung”, 11 V 1941, nr 107, s. 2).
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– Wydział Finansowy – Hans Schreiner,
– Niemieckie Dzieło Pomocy – Louis Göde,
– Wydział Szkolenia Partyjnego – dr Fritz Ihlenburg,
– Wydział Propagandy – Fritz Reisch,
– Wydział Prasy – Gustaw Andraschko,
– Sąd Partyjny – Wilhelm Stockheck,
– Wydział ds. Krzewienia Kultury Fizycznej – Georg Schneider,
– Wydział ds. Niemieckiej Młodzieży – Erwin Borhoff,
– Wspólnota Niemiecka – Franz Olma,
– Wydział Opieki Socjalnej – Franz Kratz,
– Wydział ds. Narodowosocjalistycznego Związku Niemieckich Kobiet – Aldinger.
Ponieważ większość Volksdeutschów mieszkała w dystrykcie radomskim, partia przejęła 

zadania wychowawcze wobec tej ludności. W maju 1941 r. za jedno z najważniejszych zadań 
uznano szkolenie Volksdeutschów i rozwijanie dalszej opieki nad nimi. Za bardzo istotne uważano 
działania wydziału propagandy30. Ważną funkcją partyjną była funkcja mówców NSDAP, którzy 
wygłaszali narodowosocjalistyczne przemówienia. Osoby te często pracowały w starostwach 
powiatowych i miejskich. W dystrykcie radomskim stanowiska te objęli:

– Busko – Bela v. Christen (starostwo powiatowe),
– Konskie – Erich Doering (Centralny Urząd ds. Rolnictwa),
– Konskie – dr Gustav Albrecht (starostwo powiatowe),
– Radom – Franz Olma (Wspólnota Niemiecka),
– Radom – dr prawa Heinrich Schmidt (Wydział Gospodarczy),
– Radom – Kurt Schumann (Wydział ds. Żywienia i Gospodarki Rolnej),
– Radom – Heinrich Stein (Kasa Ubezpieczeniowa),
– Tschenstochau – dr Richard Wendler (starostwo powiatowe miejskie),
– Tschenstochau – Hans Wolters (starostwo powiatowe miejskie),
– Kielce – Hans Hack (starostwo powiatowe miejskie),
– Kielce – Hans Drechsel (starostwo powiatowe miejskie)31.
W maju 1941 r. kierownik urzędu ds. szkoleń w NSDAP w dystrykcie radomskim dr Fritz 

Ihlenburg i mówca okręgowy (Gauredner) Schmidt odbyli w sześciu różnych miejscowościach 
powiatu piotrkowskiego, m.in. w Klementynowie i Sulejowie, spotkania szkoleniowe z Volksdeu-
tschami, tzw. Schulungsabende32. Natomiast w lipcu w całym dystrykcie prowadzono wieczory 
szkoleniowe pt. „Walka przeciw bolszewikom”33. W placówce miejscowej NSDAP Radom-Land 
odbyło się zebranie komórki partyjnej Wolanow, na które przyszło około ośmiuset niemieckich 
mężczyzn. Na tym spotkaniu Standortführer Loecke przywitał Niemców przybyłych z Węgier, 
Chorwacji i Jugosławii. Takie spotkania były prowadzone w formie wykładu oraz dyskusji34. 
W styczniu 1942 r. w Tomaszowie odbyły się szkolenia najpierw osiemnastu zachodnich placówek 
miejscowych z Radomska, Piotrkowa i Tomaszowa. Następnie 7 i 8 lutego w Kielcach odbyły 
się szkolenia siedemnastu wschodnich placówek, na których obecny był kierownik placówki 
dystryktowej NSDAP Ernst Kundt35.

30 Auftakt zu verstärker Parteiarbeit, „Krakauer Zeitung”, 7 V 1941, nr 103, s. 5.
31 AIPN, GK, 652/71, Mówcy NSDAP, b.d., k. 68.
32 Partei-Schulung unter freiem Himmel, „Krakauer Zeitung”, 30 V 1941, nr 123, s. 5. 
33 Der Kampf gegen die Bolschewisten, „Krakauer Zeitung”, 9 VII 1941, nr 158, s. 5.
34 Gemeinschaftsinn in fremdem Land, „Krakauer Zeitung”, 17 IX 1941, nr 218, s. 5.
35 AP Kraków, KZPII, mikrof. 101783/I, Schulung in 17 Radomer Standorten, „Krakauer Zeitung”, 1 II 1942, 
nr 27, s. 8.
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W 1943 r. za najważniejsze zadanie w dystrykcie radomskim Kundt uznał rejestrację przesied-
lonych Niemców (Siedlungsdeutschen) oraz wprowadzenie ich na drogę narodowego socjalizmu. 
Duża liczba przesiedleńców pochodziła z dystryktu lubelskiego. Niemcy z Rzeszy (Altreichs-
deutschen) osiedlali się tylko w miastach, przede wszystkim w Radomiu. Natomiast większość 
Volksdeutschów zamieszkiwała wsie i to oni byli odpowiedzialni za tworzenie organizacji partyjnej 
na tym terenie36. NSDAP w dystrykcie radomskim miała najlepsze osiągnięcia wśród wszystkich 
placówek dystryktowych w GG w zakresie opieki społecznej, zatrudnienia i opieki socjalnej 
(Hauptarbeitsgebiet Arbeits- und Sozialpolitik).

Jednak najcięższe zadania przypadły Wydziałowi Niemieckiego Ludu Wiejskiego (Haupt-
arbeitsgebiet Deutsches Landvolk), specjalnie utworzonemu na potrzeby dystryktu radomskiego, 
w którym większość ludności niemieckiej stanowili rolnicy37. Podlegali mu doradcy rolniczy 
(Landwirtschaftliche Fachberater), z których można wyróżnić doradców placówek powiatowych 
oraz doradców placówek miejscowych. Urzędowali oni przede wszystkim w powiecie piotrkow-
skim, tomaszowskim i radomszczańskim, czyli tam, gdzie mieszkało najwięcej Volksdeutschów, 
ale także w małych miejscowościach powiatu radomskiego38. 

Partia interesowała się różnymi formami działalności ludności niemieckiej. Z wyliczeń 
odpowiednich wydziałów partyjnych można wywnioskować, że według NSDAP w dystrykcie 
radomskim znajdowało się więcej jadłodajni i miejsc zakwaterowania dla Volksdeutschów niż 
Reichsdeutschów. W Częstochowie nie istniała ani jedna taka placówka dla Reichsdeutschów. 
NSDAP zajmowała się również statystyką dotyczącą przedsiębiorstw komunikacyjnych, które 
znajdowały się w takich miastach jak Radom (najliczniej), Tomaszów, Kielce, Częstochowa, 
Starachowice, Opatów, Piotrków oraz Radomsko39. 

Wielokrotnie organizowano również zbiórki na rzecz żołnierzy walczących na froncie, 
np. 20 stycznia 1942 r. w placówce miejscowej Radom-Land zorganizowano zbiórkę ciepłych 
ubrań dla wojska. Członkowie NSDAP w dystrykcie radomskim płacili także składkę członkow-
ską, która wynosiła 2 zł miesięcznie. Środki te były przeznaczone na realizację zadań partyjnych. 
Zachęcano również do wpłacania dobrowolnych datków40. Oprócz pomocy pieniężnej organizo-
wano też pomoc polegającą na opiece nad rannymi żołnierzami. Od 12 sierpnia 1941 r. codzien-
nie wieczorem około godz. 20 przez Radomsko przejeżdżały pociągi z rannymi żołnierzami. 
Z polecenia Standortführera członek NSDAP Sladowski z udziałem narodowosocjalistycznego 
Związku Niemieckich Dziewcząt (Bund Deutsche Mädel, BDM), Narodowosocjalistycznego 
Związku Kobiet (Frauenschaft) oraz pozostałych Niemców niósł pomoc podróżującym. Codziennie 
rozdawano 2 tys. papierosów, 100 litrów kawy, 40–50 pudełek zapałek, dwa duże ciasta, owoce, 
czekoladę oraz cukierki41.

36 E. Kundt, Aus dem Distriktstandort Radom [w:] Auf Vorposten. Drei Jahre Aufbau im Arbeitsbereich General-
gouvernement der NSDAP, Krakau 1943, s. 91–92.
37 Z 6085 gospodarstw, których łączna powierzchnia wynosiła 28 881 ha, tylko 17 proc. było większych niż 10 ha 
(E. Kundt, Aus dem Distriktstandort Radom…, s. 94).
38 AP Kraków, Apn, 62, mapa nr 43: Landwirtschaftliche Fachberater (Doradcy rolniczy). 
39 Ibidem, mapa nr 47: Gaststätten- und Beherbergungsbetriebe (Jadłodajnie i miejsca zakwaterowania); ibidem, 
mapa nr 48: Deutsche Verkehrsunternehmen (Niemieckie przedsiębiorstwa transportowe). 
40 AIPN, GK, 652/72, t. 2, Pismo kierownika placówki dystryktowej Slangena do wszystkich towarzyszy i towa-
rzyszek partyjnych, 9 IX 1940 r., k. 10. 
41 Archiwum Państwowe w Radomiu [dalej: AP Radom], Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotni-
ków, Kierownictwo Okręgu Radom [dalej: NSDAPR], 22, Pismo Sladowskiego w ramach wydziału Volkswohl-
fahrt (Ludowej Opieki Społecznej) do kierownika kasy Wernera w wydziale Volkswohlfahrt w Krakowie, 8 IX 
1941 r., b.p. 
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Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym przez partię było tworzenie niemieckich przed-
szkoli. W dystrykcie radomskim najwięcej takich placówek znajdowało się w powiecie radom-
szczańskim, w miejscowościach takich jak: Radomsko, Dziepółć, Krery, Borowo, Bogusławów. 
W Tomaszowie działały dwa przedszkola, do których uczęszczało razem 148 dzieci, a kolejne 
przedszkole i świetlica były w budowie. Placówki przedszkolne znajdowały się też w Rawie 
Mazowieckiej i Koluszkach. Najwięcej dzieci uczęszczało do przedszkola w Radomiu – 90, a dru-
gie było w budowie. Nie zostały zorganizowane placówki dla dzieci w powiecie jędrzejowskim, 
opatowskim, buskim oraz koneckim. Od 1941 r. w dystrykcie radomskim nastąpił wyraźny wzrost 
liczby niemieckich przedszkoli. W 1941 r. było ich siedem z 200 miejscami, w 1942 – czternaście 
z 500 miejscami, a w 1943 – dwadzieścia z 800 miejscami42. 

Jednym z fundamentów życia we Wspólnocie Niemieckiej (Volksdeutsche Gemeinschaft) 
oraz partyjnej było uczestnictwo w licznych uroczystościach partyjnych, hucznie obchodzonych 
z różnych okazji. We wspólnocie partyjnej szczególnie świętowano dzień urodzin Führera. W nie-
dzielę 20 kwietnia 1941 r. w GG Standortführerzy wezwali wszystkich Niemców na godz. 11 na 
specjalne uroczyste apele placówek (Standortappell), na których wygłaszali przemowy. Apel miał 
trwać nie dłużej niż 40 minut. Wszystkie niemieckie urzędy oraz domy i mieszkania Niemców 
miały być na to święto przystrojone. 

Na Wawelu podczas takiego apelu Hans Frank przekazał sztandary (Hoheitsfahnen der NSDAP) 
czterem dystryktowym kierownictwom partyjnym (Distriktstandortführern). Nie transmitowano 
tej uroczystości drogą radiową. W trakcie przemówienia z okazji tego święta Hans Frank dokonał 
symbolicznego aktu powołania do NSDAP przodujących członków Wspólnoty Niemieckiej. Na tę 
uroczystość została wytypowana pewna liczba Volksdeutschów z czterech dystryktów. Z dystryktu 
radomskiego do Krakowa wyjechało piętnaście osób43. 22 kwietnia 1941 r. w Radomiu odbyła 
się uroczystość przyjęcia sztandaru NSDAP przekazanego przez Franka. Sztandar odebrano na 
dworcu i w uroczystym pochodzie zaniesiono do domu partii. Przemawiał szef NSDAP w dys-
trykcie radomskim Lasch, a jego zastępca de Bruyn zakończył obchody uroczystą przysięgą 
dochowania wierności Führerowi44. 

Jednym z ważnych ośrodków fabrycznych w dystrykcie radomskim był Tomaszów Mazowie-
cki, gdzie w maju 1941 r. odbyła się uroczystość z udziałem samego Reichsleitera Hansa Franka. 
Jednym z punktów tego dnia była manifestacja w hali robotniczej fabryki Wilanow. Na jej początku 
Distrikstandortführer Lasch uczcił pamięć zamordowanych tomaszowskich Volksdeutschów45. 
Tomaszów Mazowiecki stanowił najliczniejsze skupisko miejskie Niemców w Generalnym 
Gubernatorstwie i był ważnym ośrodkiem dla władz niemieckich. Życzeniem Volksdeutschów 
było włączenie miasta do Rzeszy, jednak dla Hansa Franka miało ono duże znaczenie jako ważny 
ośrodek włókienniczy. Dlatego też generalny gubernator gościł w tym mieście 11 maja 1941 r. 
i 19 września 1943 r. Odwiedzali je również funkcjonariusze partyjni, organizując tam przy 
różnych okazjach zjazdy partyjne (Parteitage). Wzrosła liczba sklepów „nur für Deutsche” oraz 
wprowadzono nową taryfę płac w przemyśle włókienniczym46.

42 AP Kraków, Apn, 62, mapa nr 34: Kindergärten und Kinderhorte (Przedszkola i świetlice). 
43 AIPN, GK, 652/72, t. 2, Okólnik II/41 kierownictwa NSDAP dystryktu radomskiego z okazji urodzin Führera, 
10 IV 1941 r., k. 57–58. 
44 Feierliche Fahneneinholung in Radom, „Krakauer Zeitung”, 22 IV 1941, nr 92, s. 5.
45 Dr. Frank spricht zu den Deutschen Tomaschows, „Krakauer Zeitung”, 11 V 1941, nr 107, s. 5. 
46 Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, red. W. Bądzior, Warszawa–Łódź 1980, s. 403–404. Miasto było prze-
znaczone do szybkiego zniemczenia. Z centralnych ulic i placów wysiedlano Polaków, aby mogli zamieszkać 
tam Volksdeutsche. Miasto podzielono na bloki, na których czele stali miejscowi Volksdeutsche, a ich zadaniem 
było śledzenie Polaków. Oprócz tego pomocnicy – Volksdeutsche – byli w stałym kontakcie z policją hitlerowską 
i donosili na swoich polskich sąsiadów. Polska ludność Tomaszowa Mazowieckiego żyła w ciągłym oczekiwaniu 
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Dystrykt radomski wizytowali również wysocy funkcjonariusze partyjni. 14 maja 1941 r. 
gościł tam Richard Schalk, który przybył na posiedzenie robocze kierownictwa placówki NSDAP 
dystryktu radomskiego. W czerwcu 1941 r. na wielkiej manifestacji Radom odwiedził kierownik 
placówki NSDAP oraz dowódca SS i Policji (SS- und Polizeiführer) w dystrykcie lubelskim GG 
Odilo Globocnik47. Oprócz wymienionych dużych uroczystości organizowano również mniejsze, 
w ramach kilku placówek miejscowych, np. w październiku 1941 r. Standort Lopuschno zorga-
nizował dożynki, na które zaprosił Niemców z Kielc, Jędrzejowa i Stolzenhofu48. 

Kolejną dziedziną zainteresowań partii była kultura. W Częstochowie kierownik Wydziału 
ds. Szkoleń i Kultury (Arbeitsgebiet Schulung und Kultur) Hermann Leo namawiał ludność nie-
miecką do udziału w życiu kulturalnym miasta. Obszar aktywności kulturalnej nie miał większego 
znaczenia. Jednym z wydarzeń kulturalnych w mieście były uroczystości z okazji rocznicy setnych 
urodzin Friedricha Nietzschego, które odbyły się 25 października 1944 r. w niemieckim teatrze 
pod nazwą „Heroisches Leben” („Heroiczne życie”)49. Wzmianka o tej uroczystości pojawiła 
się także w „Krakauer Zeitung”. Rozkazem Standortführera Karla Seibolda z 26 maja 1943 r. 
Niemcom zabroniono korzystania z polskich jadłodajni, kin oraz innych miejsc publicznych. 
Niezastosowanie się do zarządzenia powodowało „uszczerbek na niemieckim poważaniu”. Za 
nieposłuszeństwo mieli być ścigani sądownie Niemcy, którzy należeli do władz, oraz niemieccy 
przedsiębiorcy50.

Ideologia narodowosocjalistyczna przywiązywała szczególną wagę do kultu ciała i rozwijania 
tężyzny fizycznej. Dlatego też partia była zainteresowana rozwijaniem sieci obiektów sporto-
wych, takich jak boiska do siatkówki, piłki nożnej, fistballu czy tenisa, stadiony lekkoatletyczne, 
strzelnice, baseny oraz sale gimnastyczne, które znajdowały się w wielu miastach dystryktu 
radomskiego. Z mniejszych miejscowości dużą liczbą hal wyróżniały się Skarżysko-Kamienna, 
Ostrowiec Świętokrzyski oraz Pionki. Natomiast Radomsko, mimo że było miastem powiatowym 
oraz Kreistandortem, nie miało obiektów tego typu. Najwięcej zaangażowanych w ćwiczenia 
sportowe pochodziło z Częstochowy i Radomia. W mieście dystryktowym ćwiczyła największa 
liczba ludności – zawiązało się osiem grup sportowych, które zrzeszały około 2 tys. członków51. 
We wrześniu 1942 r. Wydział ds. Krzewienia Kultury Fizycznej NSDAP zorganizował II Naro-
dowy Dzień Sportu (Volkssporttag). Imprezę można było uznać za sukces, skrytykowano jedynie 
pasywne uczestnictwo Niemców w tym wydarzeniu52. 

Partia prowadziła również wewnętrzną dokumentację w postaci sprawozdań miesięcznych 
z placówek miejscowych i powiatowych NSDAP, które były składane przez Standortführerów 

pogromu, jakim grozili jej Volksdeutsche za rzekome krzywdy doznane przed wojną. Raz zapowiadali urządzenie 
„krwawej niedzieli”, innym razem „straszliwej nocy” (ibidem, s. 409, za: GKBZHwP, Ankiety dotyczące przebiegu 
działań wojennych oraz okupacji niemieckiej (woj. łódzkie) 1946 r.; W. Rudź, Hitlerowskie plany zniemczenia 
Tomaszowa, „Ziemia Łęczycka” 1961, nr 5, s. 5).
47 Die Parteiarbeit im Distrikt Radom, „Krakauer Zeitung”, 14 V 1941, nr 109, s. 5; Die Partei – Sammelpunkt 
aller Deutschen, „Krakauer Zeitung”, 21 VI 1941, nr 141, s. 5.
48 Erntedankfest in Lopuschno, „Krakauer Zeitung”, 9 X 1941, nr 237, s. 5.
49 AP Częstochowa, NSDAP, Oddział w Częstochowie [dalej: NSDAPCz], 2, Rozkaz kierownika placówki miej-
scowej K. Seibolda (Standortbefehl 25/44 pkt 82), 12 X 1944 r., k. 77; K. Parkitna, NSDAP Standort Częstochowa 
– organizacja i działalność [w:] Człowiek w okowach systemu. Postawy, kariery i ułomności ludzkie w chwilach 
próby, red. R. Majzner, Radomsko 2012, s. 103. 
50 AP Częstochowa, NSDAPCz, 2, Rozkaz kierownika placówki miejscowej K. Seibolda (Standortbefehl nr 7/43), 
26 V 1943 r., k. 24; K. Parkitna, NSDAP Standort Częstochowa…, s. 103.
51 AP Kraków, Apn, 62, mapa nr 40: Anlagen und Einrichtungen des deutschen Sportes (Niemieckie obiekty 
sportowe); ibidem, mapa nr 41: Die deutsche Sportgemeinschaften (Niemieckie towarzystwa sportowe). 
52 AIPN, GK, 652/71, t. 3, Sprawozdanie z placówki miejscowej NSDAP w Kielcach za wrzesień 1942 r., 30 IX 
1942 r., k. 36. 
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i Kreisstandortführerów wyższym funkcjonariuszom partyjnym. Poruszały one wiele różnorakich 
spraw, czasem pozornie nieistotnych, które jednak mogły mieć znaczenie dla władz niemieckich. 

Meldunek z placówki miejscowej NSDAP w Kielcach z marca 1942 r. dotyczył kilku istotnych 
kwestii. W tym miesiącu obchodzono dzień pamięci bohaterów, który wzbudzał duże zaintere-
sowanie wśród kieleckich Niemców. Szczególną wagę przywiązywano do zapowiedzi Führera, 
że w tym roku należy wyprzeć bolszewizm z granic Europy. Informowano również o nastrojach 
społecznych na obszarze placówki. Dostrzeżono pewne zbliżenie Volksdeutschów z Polakami 
oraz strach ludności przed żołnierzami Wehrmachtu. Ogólnie nastrój oceniono jako mierny53. 
Według partii organizacja samego Standortu spełniała swoje wymogi. Natomiast sygnalizowano, 
że Kreisstandort w obecnej postaci jest za mały i należałoby go w najbliższym czasie rozszerzyć. 
Istniały obawy, że w samodzielnych gminach w powiecie kieleckim zabraknie Niemców bądź 
Volksdeutschów, którzy by mogli zorganizować wspólnotę. Wydawanie kart żywnościowych 
przez partię oceniano pozytywnie, mimo że Niemcy narzekali na mniejsze przydziały mięsa 
oraz tłuszczu. Obywatelom Rzeszy karty żywnościowe dostarczali do domów Block leiterzy, co 
pozwalało utrzymywać częstsze kontakty z tą grupą ludności54. 

Członków NSDAP w Kielcach interesowały również inne sprawy, takie jak opłaty czynszowe 
płacone przez Volksdeutschów, stan szpitali czy też sytuacja w niemieckiej dzielnicy. W rewirze, 
w którym mieszkali Niemcy, na porządku dziennym było żebranie, handel obnośny oraz kra-
dzieże. Utrudnieniem dla pracy Zellen- i Blockleiterów był brak tabliczek z nazwiskami Reichs- 
i Volksdeutschów. Zalecano, aby w wyniku policyjnego zarządzenia również Polacy zawieszali 
na drzwiach tabliczki z nazwiskami. W kręgu zainteresowań NSDAP było także getto w Kielcach, 
które uważano za siedlisko chorób. Dzięki przeniesieniu getta do Bodzentyna miasto miało się stać 
„wolne od Żydów”, miało to też zmniejszyć niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się chorób55. 

Członkowie NSDAP wnikliwie obserwowali otoczenie. Pewien kierownik komórki partyjnej 
podczas wizyty w biurze firmy Społem w Kielcach zwrócił uwagę na mapę wiszącą na ścianie, na 
której były odnotowane wszystkie oddziały i nabywcy. Z mapy wynikało, że w każdej większej 
gminie znajdował się odbiorca, który, według kierownika komórki, mógł pod pozorem prowa-
dzenia sklepu dostarczać wiadomości oraz materiały ruchowi oporu56.

Sprawozdanie z placówki powiatowej NSDAP w Kielcach z sierpnia 1942 r. zawierało infor-
macje na temat nastrojów wśród Niemców i Polaków w związku z sytuacją wojenną. Niemcy 
interesowali się przebiegiem walk na froncie wschodnim. Każdą informację o zwycięstwie prze-
kazywaną przez Naczelne Dowództwo Wehrmachtu (Oberkommando der Wehrmacht, OKW) 
przyjmowali z wielką radością oraz czekali na kolejne dobre wieści. Martwili się również o nie-
mieckich żołnierzy, czy najbliższa zima nie będzie dla nich za ciężka. Z kolei polska ludność 
była zainteresowana głównie wydarzeniami lokalnymi. Prowadzono ożywione dyskusje na temat 
likwidacji getta w Kielcach i położenia Żydów. Jedni uważali, że ludność żydowska zostanie 
przetransportowana w głąb Rosji, inni twierdzili, że Żydzi zostaną przewiezieni kilka stacji i tam 
zamordowani57. 

53 Ibidem, k. 3.
54 Ibidem, k. 8.
55 Ibidem, k. 11.
56 Ibidem. 
57 AIPN, GK, 652/71, t. 3, Sprawozdanie z placówki powiatowej NSDAP w Kielcach za sierpień 1942 r., b.d., k. 20. 
Żydzi zostali również usunięci z getta z Kamiennej oraz z Łopuszna (ibidem, k. 28). Likwidacja getta w Kielcach 
rozpoczęła się 20 VIII 1942 r. Pociągi, których stacją docelową była Treblinka, oficjalnie nosiły nazwę „pociągi 
specjalne dla wysiedleńców”. Do obozu zagłady w Treblince wywieziono 20–21 tys. kieleckich Żydów. Byli to 
rodowici kielczanie, Żydzi z innych miast Polski, przywiezieni do Kielc w transportach, a także obywatele Austrii, 
Czech i Niemiec (K. Urbański, Zagłada ludności żydowskiej Kielc 1939–1945, Kielce 1994, s. 118–130).
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Bombardowanie Warszawy i alarmy lotnicze wywołały wśród ludności polskiej strach58. 
Po pierwszym bombardowaniu stolicy Polacy z walizkami i zimowymi rzeczami wycofywali 
się z Kielc na obszary położone na uboczu miasta. Także wieczorami opuszczali miasto razem 
z dziećmi i nocowali w lasach. Partia interesowała się również plotkami, które krążyły wśród 
Polaków, m.in. o planowanym na 8 września 1942 r. bombardowaniu Kielc lub też o pożądanych 
sowieckich nalotach na niemieckie dzielnice Warszawy. Natomiast w niemieckich kręgach słyszało 
się o tym, że po rozpoczęciu akcji żydowskiej w Kielcach członkowie Schutzpolizei wyjeżdżali 
na urlopy z dużymi, ciężkimi walizkami, a powszechnie wiadomo było, że akcję przeprowadzały 
wyłącznie siły policyjne59. 

Z kolejnego sprawozdania placówki miejscowej NSDAP w Kielcach z września 1942 r. wynika, 
że Niemcy ciągle interesowali się wydarzeniami na froncie wschodnim i w napięciu oczekiwali 
na historyczne rozstrzygnięcie, a ludność polska nadal zajmowała się sprawami lokalnymi. 
Interesowano się majątkiem pozostałym po likwidacji dzielnicy żydowskiej i związaną z tym 
możliwością handlu. Natomiast Niemcy narzekali, że w czasie zaciemnienia na ulicach miast 
spotykano wielu Polaków. Informowali o incydentach między Niemcami a Polakami, które według 
nich prowokowała ludność polska, sygnalizując, że przy tych zdarzeniach nie było ani polskich, 
ani niemieckich policjantów60. 

Wielu Niemców osiadłych na tym terenie zwracało się z różnymi zapytaniami do wydziałów 
partyjnych, które miały służyć im radą i pomocą. Jednak w związku z dużym napływem Niemców 
z Rzeszy pracę partii oceniano niezbyt dobrze. Zauważono również, że od czasu likwidacji getta 
zostało mocno zachwiane zaufanie niemieckiej ludności do niemieckich policjantów. Panowało 
przekonanie, że funkcjonariusze policji nie zachowali się właściwie przy rozdzielaniu majątku poży-
dowskiego. Przykładowo wynajmowali poddasza, aby umieścić tam zajęte meble. Zauważono rów-
nież, że niemieckie kobiety, przyjaciółki policjantów, które dotąd nie nosiły biżuterii, zaczęły nosić 
złote zegarki i bransoletki, a także kamienie szlachetne oraz futra. W następnych dniach pozwolono 
Niemcom na kupno z byłych żydowskich dzielnic mieszkalnych przedmiotów codziennego użytku 
oraz mebli. Doniesiono, że policjanci po zainkasowaniu pieniędzy nie wydawali pokwitowań oraz 
że wprowadzali fałszywe wpisy do ksiąg, w których rejestrowane były dochody z tej działalno-
ści. Również część zainkasowanych pieniędzy wkładali do oddzielnej torby. Na wieść o takich 
przypadkach Standortführer przy okazji posiedzenia przywódców partyjnych poprosił, żeby ta 
sprawa została rozwiązana, a także by nie rozsiewać niepotrzebnych plotek oraz utrzymywać 
niemiecką ludność w spokoju61. 

Sytuacja Niemców zaczęła się zmieniać w 1944 r., gdy szala zwycięstwa w wojnie przechy-
liła się na stronę aliantów. Nastąpiły zmiany w organizacji placówek miejscowych, np. w maju 
placówki Antoniow, Boguslawow i Krery w placówce powiatowej Radomsko zostały przesied-
lone62. W lipcu 1944 r. nastąpiły kolejne zmiany. Wymienione placówki zostały rozwiązane, 

58 W nocy z 20 na 21 VIII 1942 r. sowieckie samoloty zrzuciły bomby na Warszawę. Celem były niemieckie 
obiekty wojskowe oraz tory warszawskiego węzła kolejowego. Bomby spadły również na ok. 50 budynków miesz-
kalnych. Odnotowano ok. 60 zabitych i 300 rannych Niemców (W. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, Kraków 
1974, s. 299). Następne naloty nastąpiły z 1 na 2 IX i 13 IX 1942 r. (K. Dunin-Wąsowicz, Dzieje Warszawy, t. 5: 
Warszawa w latach 1939–1945, Warszawa 1984, s. 121; por. B. Kobuszewski, Naloty lotnictwa Armii Czerwonej 
na Warszawę, 23 czerwca 1941–12 maja 1943 roku, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2006, nr 2, s. 73–103).
59 AIPN, GK, 652/71, t. 3, Sprawozdanie z placówki powiatowej NSDAP w Kielcach za sierpień 1942 r., b.d., 
k. 20–22.
60 Ibidem, k. 33.
61 Ibidem, k. 34.
62 AP Radom, NSDAPR, 2, Pismo L. Göde do wydziału Volkswohlfahrt (Ludowej Opieki Społecznej) w Krakowie, 
29 VI 1944 r., k. 89. 
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a ludność niemiecką przesiedlono do nowych i starych placówek, takich jak Dziepolc, Dmenin 
oraz Felixów63. 

Na wschodzie odnosił sukcesy I Front Białoruski, który pod koniec lipca 1944 r. dotarł do 
Wisły. W wyniku przerwania przez wojska sowieckie styku między Grupą Armii „Środek” 
(Heeresgruppe Mitte) a Grupą Armii „Północna Ukraina” (Heeresgruppe Nordukraine) niemieckie 
dowództwo zostało zmuszone do zmiany linii rozgraniczenia między nimi64. Na początku sierpnia 
Armia Czerwona zajęła południowo-wschodnią część dystryktu radomskiego (powiat Opatów 
i część powiatu Busko), a jego władze przeniosły się do Częstochowy i Radomska65. W drugiej 
połowie 1944 r. do Częstochowy przybyli gubernator dystryktu Ernst Kundt, a także komendant 
policji bezpieczeństwa Joachim Illmer66. W Radomiu pozostały jedynie ekspozytury tych urzę-
dów, których głównym zadaniem było utrzymywanie kontaktów z dowództwem Wehrmachtu, 
ponieważ od 1 sierpnia 1944 r. dystrykt radomski jako obszar przyfrontowy przeszedł pod zarząd 
władz wojskowych67. Od końca sierpnia co najmniej do grudnia 1944 r. w Radomsku urzędował 
również kierownik kasy NSDAP w dystrykcie radomskim (Distriktkassenleiter) Kollmorgen68, 
następnie przeniósł się do Piotrkowa. 

W zarządzeniach częstochowskiej NSDAP zachęcano Niemców do pomocy przy budowie 
stałych stanowisk obronnych (Stellungsbau) w Koniecpolu. Wyjazd do Koniecpola został zorga-
nizowany w dniach 17–18 września. Konieczność tego przedsięwzięcia tłumaczono następująco: 
„Sprawą honoru jest to, aby każdy mężczyzna lub też kobieta przyczynili się do ochrony kraju 
ojczystego”. Zalecano zabranie ze sobą ekwipunku, m.in. płaszczy, koców, łyżek, naczyń. Przed 
wyjazdem Schutzpolizei wydawała również broń i amunicję69. W niedzielę 29 października 
i 5 listopada 1944 r. w Częstochowie niemieccy mężczyźni pracowali wspólnie z Wehrmachtem 
przy budowaniu szańców obronnych70. Radom został zajęty 16 stycznia 1945 r. przez wojska 
I Frontu Białoruskiego bez użycia lotnictwa i artylerii, dzięki czemu uniknął zniszczenia71. 
Okupacja niemiecka w Częstochowie zakończyła się 17 stycznia 1945 r., dystrykt radomski 
przestał istnieć72. 

Działalność NSDAP była dostosowana do warunków panujących na danym terenie, a w dys-
trykcie radomskim były one dla partii korzystne. Liczna obecność ludności niemieckiej sprzyjała 

63 Standort Dziepolc, do którego należały wsie: Dziepółć, Amelin, Florentynów i Elżbietów, zamieszkiwało 
712 Niemców, Standort Dmenin (wsie Dmenin, Teodorów, Smotryszów) – 754 Niemców, Standort Felixów (wsie 
Feliksów, Zapolice, Wola Malowana, Biestrzyków Wlk.) – 986 Niemców (AP Radom, NSDAPR, 22, b.p.).
64 T. Sawicki, Front wschodni a powstanie warszawskie, Warszawa 1989, s. 24.
65 R. Nazarewicz, Stan badań nad zbrodniami hitlerowskimi…, s. 132.
66 J. Pietrzykowski, Cień swastyki nad Jasną Górą. Częstochowa w okresie hitlerowskiej okupacji 1939–1945, 
Katowice 1985, s. 205.
67 J. Franecki, Wyzwolenie Radomia w 1945 roku, BKRTN, t. 12, z. 1, Radom 1975, s. 48. 
68 AP Częstochowa, NSDAPCz, 4, Pismo kierownika kasy NSDAP w dystrykcie radomskim Kollmorgena do 
kierownika kasy w placówce miejscowej, 26 VIII 1944 r., k. 230; K. Parkitna, NSDAP Standort Częstochowa…, 
s. 104–105.
69 AP Częstochowa, NSDAPCz, 2, Rozkaz kierownika placówki miejscowej K. Seibolda (Standortbefehl 22/44, 
pkt 69), 15 IX 1944 r., k. 73; K. Parkitna, NSDAP Standort Częstochowa…, s. 104–105.
70 AP Częstochowa, NSDAPCz, 2, Rozkaz kierownika placówki miejscowej K. Seibolda (Standortbefehl 26/44, 
pkt 86), 27 X 1944 r., k. 78; K. Parkitna, NSDAP Standort Częstochowa…, s. 104–105.
71 Radom – przewodnik, Warszawa 1974, s. 21.
72 16 I 1945 r. do miasta wkroczył 2. batalion czołgów pod dowództwem mjr. Siemiona Chochriakowa. Niemcy 
byli zaskoczeni wejściem wojsk sowieckich do Częstochowy i w pośpiechu opuszczali miasto. Wieczorem doszło 
do walk w dzielnicy Stradom. Kilka godzin później nadeszły posiłki sowieckie z 54. gwardyjskiej brygady pan-
cernej (J. Pietrzykowski, Cień swastyki nad Jasną Górą…, s. 212; J. Płowecki, Wyzwolenie Częstochowy 1945, 
Warszawa 1973, s. 46 i nast.).
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dynamicznej rozbudowie struktur partyjnych. Z danych z 1942 r. wynika, że w dystrykcie radom-
skim NSDAP miała największą liczbę placówek miejscowych spośród wszystkich dystryktów GG, 
zostały tam też utworzone wyższe jednostki w strukturze na poziomie powiatowym (Kreisstand-
orte). Członkowie NSDAP musieli również otoczyć opieką dużą liczbę ludności niemieckiej, co 
wiązało się z czasochłonną oraz wzmożoną pracą partyjną. Aby jej podołać, stosowano praktykę 
powoływania do partii niepewnych ideologicznie oraz nieprzeszkolonych Volksdeutschów, którym 
powierzano również zadania kierownicze. Nie było to zgodne z partyjną zasadą, która stanowiła, 
że zasłużeni Volksdeutsche mogą wstępować do partii jedynie w drodze powołania. 

Wpływ na sytuację partii miało także położenie geograficzne dystryktu. Bliskość III Rzeszy 
pozytywnie wpływała na działalność propagandową oraz kulturalną. Oddalenie dystryktu od 
frontu wschodniego zapewniało względny spokój i możliwość koncentracji na zadaniach partyj-
nych. Przykładowo w dystryktach wschodnich, czyli lubelskim i galicyjskim, liczba placówek 
miejscowych była w 1942 r. znacznie niższa niż w dystrykcie radomskim. NSDAP w dystrykcie 
lubelskim liczyła 11 placówek miejscowych, a w dystrykcie galicyjskim – 1473. 

W dystrykcie radomskim członkowie NSDAP działali zgodnie z wytycznymi polityki 
narodowo socjalistycznej i służyli III Rzeszy. Realizacja tych zadań była utrudniona, ponieważ 
pracowali na ziemiach okupowanych przez nazistów, na których ludność polska była wrogo 
nastawiona do okupanta oraz działało silne podziemie.

73 W dystryktach wschodnich mieszkało znacznie mniej Niemców, co przekładało się na mniejszą liczbę jedno-
stek organizacyjnych NSDAP. W pozostałych dystryktach GG było odpowiednio: w krakowskim – 38 placówek 
miejscowych, a w warszawskim – 29 (AAN, NSDAPGG, 30, Verordnungsblatt NSDAP, s. 65–74).
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polityka okupanta nazistowskiego  
wobec narodowości nieniemieckich we Lwowie 
w latach 1941–1944 oraz jej wpływ na stosunki 
narodowościowe w mieście

Lwów został zajęty przez wojska nazistowskie 28 czerwca 1941 r., niecały tydzień po rozpo-
częciu wojny radziecko-niemieckiej. Nowi okupanci mieli do czynienia z miastem, które zamiesz-
kiwały wspólnie trzy wielkie, często ze sobą rywalizujące wspólnoty narodowe: Ukraińcy, Polacy 
oraz Żydzi. Jak podaje Grzegorz Hryciuk, jesienią 1941 r. Lwów liczył 321 647 mieszkańców, 
z tego 145 446 stanowili Polacy, 111 471 – Żydzi, 60 647 – Ukraińcy, a 2441 – Niemcy1.

Stosunki między tymi wspólnotami były niełatwe, opierały się na niestałych kompromisach, 
zwłaszcza w przypadku Ukraińców oraz Polaków, co było bezpośrednim skutkiem oddziaływa-
nia okoliczności politycznych. Polacy w oczach Ukraińców pozostawali okupantami terytorium 
Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, a Ukraińcy w oczach Polaków – uzurpatorami, niepraw-
nymi pretendentami do „polskich” terenów Galicji oraz w ogóle Ukrainy Zachodniej. Prawdziwą 
kością niezgody i zarzewiem konfliktu była kwestia charakteru narodowego Galicji. Czynnikiem 
dodatkowo utrudniającym relacje między Ukraińcami i Polakami była polityka władz polskich 
w okresie międzywojennym, które przez różne regulacje usiłowały utrzymać polską dominację 
oraz zasymilować mniejszość ukraińską. 

Ustanowienie we Lwowie władzy niemieckiej wywarło znaczący wpływ na sytuację naro-
dowościową w mieście. Należy pamiętać, że podstawą władzy nazistów były idee narodowoś-
ciowe, a jej istotnym narzędziem – zmiany w strukturze narodowościowej całych regionów. 
Główną cechą nazistowskiej polityki narodowościowej była praktyka konsekwentnej separacji 
grup narodowościowych zgodnie z narodowosocjalistyczną teorią rasową i jej tezą o bardziej 
i mniej wartościowych rasach ludzkich. W rzeczywistości owe pseudonaukowe schematy często 
były korygowane przez wymagania praktyczne. Sytuacja polityczna nieraz wpływała na zmiany 
taktyczne w polityce wobec tej lub innej grupy narodowościowej. Głównym środkiem realizacji 
polityki narodowościowej pozostawała regulacja życia powszedniego w konkretnej sytuacji, 
skutkiem czego często rodziły się podejrzenia o współdziałanie z okupantem na rzecz „swoich” 
oraz szkodę innych. Ponieważ dyktatura nazistowska miała charakter totalitarny, owa regulacja 
dotyczyła wszystkich sfer życia i w rezultacie przejawiała się w konsekwentnym rozdzielaniu 
ludności według kryterium pochodzenia etnicznego. 

Celem tekstu jest naświetlenie tego, w jaki sposób zmieniały się stosunki narodowościowe 
we Lwowie w wyniku realizacji takiej polityki nazistów. Termin „stosunki narodowościowe we 
Lwowie” jest tutaj rozumiany głównie jako stosunki między Ukraińcami i Polakami, obejmuje 
on również nastawienie obu narodów do Niemców. Osobnym tematem, zasługującym na odrębną 

1 G. Hryciuk, Polacy we Lwowie 1939–1944, Warszawa 2000, s. 50. 
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analizę, jest polityka nazistowskich Niemiec wobec Żydów, różniąca się zasadniczo od polityki 
wobec innych narodowości. Wskutek niemieckiej polityki eksterminacji lwowscy Żydzi w listo-
padzie 1941 r. trafili do getta i faktycznie pozostawali nieobecni w życiu miasta, nie uczestniczyli 
też w kształtowaniu w nim stosunków narodowościowych.

Drugą specyficzną sytuacją jest kwestia wspólnoty niemieckiej Lwowa. W okresie międzywojen-
nym lwowscy Niemcy pozostawali całkowicie na marginesie, ostatecznie straciwszy po 1918 r. swą 
uprzywilejowaną rolę urzędników oraz reprezentantów władzy administracyjnej. Przeważnie byli 
to potomkowie Niemców, którzy przybyli do miasta po objęciu władzy w Galicji przez imperium 
austriackie. Niemcy, którzy zamieszkali tam wcześniej, w XIII–XVI w., do tego czasu zostali już 
prawie całkowicie spolonizowani. Nastawienie wobec Niemców nie miało wyraźnego zabarwienia, 
co było skutkiem ich mało znaczącej roli w życiu miasta oraz niewielkiej liczebności. Większość 
Niemców została wysiedlona przez władzę radziecką do niemieckiej strefy okupacyjnej zgodnie 
z warunkami współpracy między ówczesnymi sojusznikami, dlatego w okresie 1941–1944 jedynymi 
przebywającymi we Lwowie Niemcami byli właściwie reprezentanci administracji okupacyjnej oraz 
wojskowi, którzy dla miejscowej ludności pozostawali z założenia elementem obcym i wrogim. 

Problem stosunków narodowościowych we Lwowie w omawianym okresie będzie rozpatry-
wany na dwóch poziomach. Pierwszy to poziom wspólnot, czyli analiza polityki wobec wspólnoty 
jako całości. Na niższym poziomie zostanie przeprowadzona analiza regulacji bytowych, dotyczą-
cych życia codziennego. Takie podejście można wyjaśnić tym, że chociaż polityka nazistowska 
miała najwięcej cech dyskryminacyjnych na poziomie polityki wobec całych wspólnot, to jednak 
na zmiany w relacjach między poszczególnymi grupami narodowościowymi największy wpływ 
wywierał system ograniczeń oraz zakazów, w których przejawiała się polityka Niemców wobec 
różnych narodowości. 

Polityka okupanta nazistowskiego wobec ludności Lwowa jest dobrze udokumentowana źród-
łowo. W naświetleniu tego tematu podstawowymi źródłami są dokumenty oficjalne: rozkazy, 
rozporządzenia, sprawozdania. Badacz musi uwzględniać dokumenty zarówno niemieckie, jak 
i stworzone przez legalne oraz nielegalne struktury polskie i ukraińskie. Dokumenty oficjalne z okresu 
okupacji są zgromadzone w zespołach archiwalnych Państwowego Archiwum Obwodu Lwowskiego 
(Derżawnyj archiw Lwiwśkoji obłasti, DALO), Centralnego Państwowego Archiwum Najwyższych 
Organów Władzy i Administracji Ukrainy (Centralnyj Derżawnyj archiw Wyszczych orhaniw 
włady i uprawlinnia Ukrajiny, CDAWOWU) oraz Wydzielonego Państwowego Archiwum Służby 
Bezpieczeństwa Ukrainy (Hałuzewyj Derżawnyj Archiw Służby Bezpeky Ukrajiny, HDA SBU). 

Źródła te można podzielić na kilka grup. Do pierwszej należą dokumenty oficjalne organów 
władzy okupacyjnej – rozporządzenia dla ludności, rozkazy, sprawozdania. Do drugiej grupy zali-
cza się dokumentacja tzw. sektora legalnego, czyli dokumentacja życia codziennego i sprawozdania 
legalnych struktur ukraińskich oraz polskich. Trzecią grupę stanowią różnorakie sprawozdania 
polskie oraz ukraińskie, które opisują ogólną sytuację i mogą być przydatne przy rozpatrywaniu 
polityki okupacyjnej, ponieważ ukazują jej posunięcia oraz ich skutki dla ludności miejscowej, 
dają też wyobrażenie o zmianach w stosunkach między wspólnotami. Każde sprawozdanie zostało 
sporządzone według dość sztywnej struktury, uwzględniającej nie tylko działania Niemców oraz 
własne, ale również sytuację innej wspólnoty i jej stosunek do wspólnoty własnej.

Następnym ważnym źródłem są wspomnienia. W niniejszym opracowaniu zostały wykorzy-
stane m.in. wspomnienia działaczki polskiego podziemia Karoliny Lanckorońskiej2, Ukraińców 
– Jewhena Nakonecznego3, Larysy Kruszelnyćkiej4 oraz liczne wspomnienia działaczy podziemia. 

2 K. Lanckorońska, Wspomnienia wojenne, Kraków 2010.
3 J. Nakonecznyj, Szoa u Lwowi, Lwiw 1999.
4 L. Kruszelnyćka, Rubały lis... Spohady hałyczanky, Lwiw 2000.
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Ten rodzaj źródeł jest cenny, gdyż oddaje atmosferę tamtej rzeczywistości; w tekstach tych 
utrwalono dużo charakterystycznych sytuacji, które pomagają opisać i poczuć ową atmosferę. 

Istnieje dużo prac naukowych, w których analizuje się politykę nazistów na Ukrainie Zachod-
niej z różnych punktów widzenia, chociaż żaden z autorów nie połączył zagadnienia polityki 
nazistowskiej ze zmianami stosunków narodowościowych we Lwowie. Polityka nazistowska 
zarówno wobec Ukraińców, jak i Polaków została przedstawiona m.in. w badaniach Grzegorza 
Hryciuka5. 

Porównane zostaną następujące aspekty życia miejskiego: stopień samodzielności admini-
stracyjnej wyrażony w zezwoleniu (bądź jego braku) na organizację własnych struktur samo-
rządowych; udostępnianie źródeł informacji o świecie oraz zezwolenie na wydawanie pozycji 
drukowanych; rozmiar racji żywnościowych dla przedstawicieli poszczególnych grup oraz usta-
nowienie specjalnych ograniczeń albo ulg dotyczących wyłącznie pewnej grupy. 

Mimo totalitarnego charakteru dyktatury nazistowskiej i realiów okupacji, nieniemieckim 
wspólnotom Lwowa częściowo został przyznany samorząd wewnętrzny, co polegało na dopusz-
czeniu do funkcjonowania legalnych organizacji o charakterze kulturalnym i charytatywnym. 
W przypadku Ukraińców taką organizacją był Ukraiński Komitet Pomocy we Lwowie, faktycznie 
filia Ukraińskiego Komitetu Centralnego (Ukrajinśkyj Centralnyj Komitet, UCK) w Krakowie, 
a w przypadku polskim – Rada Główna Opiekuńcza (RGO). Różnica między obiema instytucjami 
polegała na tym, że komitet ukraiński tworzył się centralnie, wspierany przez działający już w tym 
czasie Ukraiński Komitet Centralny w Krakowie, a RGO wyrosła z inicjatywy uruchamiania 
przy parafiach kuchni dla ludności6. Z czasem kuchnie przeobraziły się w strukturę wyłącznie 
charytatywną i podlegały Polskiemu Komitetowi Opiekuńczemu, który w grudniu 1941 r. został 
podporządkowany Radzie Głównej Opiekuńczej7. W przypadku ukraińskim struktury podlegające 
komitetowi tworzyły się przy współpracy przedstawicieli Ukraińskiego Komitetu Centralnego 
oraz miejscowej inteligencji ukraińskiej i owa działalność organizacyjna była postrzegana latem 
1941 r. jako główne zadanie UCK8.

Wymienione komitety łączyły dwie role – reprezentanta własnej grupy narodowościowej 
wobec władzy okupacyjnej oraz instytucji charytatywnej i kulturalnej działającej na rzecz tejże 
wspólnoty. W praktyce ich misja polegała na organizowaniu pomocy materialnej dla najuboższych, 
wsparcia medycznego, a także pomocy prawnej, głównie tłumaczeniu urzędowych rozporządzeń. 
W oczach władzy taki komitet był legalną platformą organizacyjną, wokół której mogły się skupiać 
aktywne jednostki, nie ryzykując podejrzeń ani represji9. 

Podobnie wyglądał Ukraiński Komitet Pomocy (Ukrajinśkyj Dopomohowyj Komitet, UDK), 
który zgodnie ze statutem składał się z następujących referatów: kultury, opieki socjalnej, spraw 
młodzieżowych oraz finansowo-administracyjnej10. Praktycznie pełnomocnictwa UKD pozosta-
wały nieco szersze aniżeli w RGO, gdyż zajmował się on również zagadnieniami oświaty – jego 
pracownikom zezwolono nawet układać programy nauczania11. 

5 G. Hryciuk, Polacy we Lwowie… 
6 Ibidem, s. 227.
7 Ibidem, s. 228.
8 CDAWOWU, f. 3959, op. 2, spr. 124, Dokumenty pro dijalnist’ Ukrajinśkoho Dopomohowoho Komitetu, k. 29. 
9 G. Hryciuk, Polacy we Lwowie…, s. 228.
10 DALO, f. R-35, op. 1, spr. 64, Instrukcyi i rasporiażenija Ukrajinskogo Centralnogo komitieta w Krakowie 
i spiski prawlenija UCK wo Lwowie, 1941–1942, k. 8. 
11 CDAWOWU, f. 3959, op. 2, spr. 85, Widomosti pro stan hołodujuczoho nasełennia Zahidnoji Ukrajiny stanom 
na 12 V 1942 r., Zwit pro stan narodnych kuchoń, Łystuwannia Komisiji dopomohy połonenym z Ukrajin’s’kym 
Centralnym Komitetom w sprawi rewiziji, 12 IV – 10 XII 1942 r. 
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Kolejnym ważnym aspektem wzajemnych stosunków narodowościowych pozostawała polityka 
informacyjna prowadzona za pośrednictwem radia oraz czasopism. We Lwowie ukazywały się 
tylko dwa oficjalne czasopisma nieniemieckojęzyczne – polska „Gazeta Lwowska” oraz ukra-
ińskie „Lwiwśki Wisti” („Wiadomości Lwowskie”). Główne zadanie obu czasopism polegało 
na informowaniu ludności o nowych rozporządzeniach administracji okupacyjnej. Służyły one 
również jako narzędzie nazistowskiej propagandy12.

Oprócz wspomnianych wyżej dwóch oficjalnych czasopism wychodziły też i inne, nieoficjalne, 
o charakterze rozrywkowym oraz oświatowym. W języku polskim ukazywał się „Polski Kurier 
Ilustrowany”13. W przypadku ukraińskim lista była nieco dłuższa, były to: „Naszi Dni” („Nasze 
Dni”) oraz wydania dla dzieci i młodzieży – czasopismo dla dzieci „Mali Druzi” („Mali Przy-
jaciele”) oraz czasopismo organizacji Płast „Doroha” („Szlak”)14. Ukazywała się również seria 
„Weczirnia Hodyna” („Wieczorowa pora”), w której publikowano utwory literackie, m.in. Jewhena 
Małaniuka, Todosia Ośmaczki, Jurija Kłena, Mykoły Zerowa. 

Wydawanie książek w języku polskim sprowadzało się do publikacji o znaczeniu praktycznym, 
np. kalendarzy ściennych oraz różnorodnych poradników, zwłaszcza kulinarnych, oraz tego, co 
nazywało się „literaturą sensacji”, to znaczy popularnych powieści przygodowych15. Poza okazją do 
prezentacji własnych poglądów ukazywanie się prasy i wydawnictw książkowych stwarzało moż-
liwość zatrudnienia dla inteligencji, dzięki czemu można ją było uchronić od wywozu do Niemiec 
oraz ciężkich robót fizycznych w Galicji. W przypadku ukraińskim schronienie w wydawnictwach 
oraz redakcjach znalazło wielu wybitnych pisarzy, o czym świadczy lista osób, które otrzymały 
zaświadczenie o pracy dla prasy – znajdują się wśród nich takie osobistości, jak już wspomniany 
Todoś Ośmaczka oraz Jurij Szkrumelak16. Ukraińcy zdołali rozwinąć działalność wydawniczą 
nie z powodu taryfy ulgowej ze strony cenzury, ale dlatego, że większość wspomnianej literatury 
ukazywała się w Krakowie, skąd trafiała do Lwowa. 

Ludności miejscowej zabroniono słuchać radia, chociaż w wyjątkowych wypadkach niektórzy 
przedstawiciele inteligencji ukraińskiej uzyskali na to pozwolenie. Jesienią 1941 r. zezwolenie to 
zostało zniesione, a aparaty radiowe skonfiskowano. Charakterystyczne, że właściciele skonfiskowa-
nego sprzętu w skargach do miejscowych oddziałów Ukraińskiego Komitetu Centralnego akcentowali 
to, że uprawnienie do korzystania z radia było oznaką zaufania ze strony administracji okupacyjnej17. 

Teatr pozostawał nieosiągalny dla miejscowej publiczności, której pozostawiono wyłącznie 
kina, jednak w teatrach pracowali przeważnie ukraińscy oraz polscy aktorzy i reżyserzy. Ukraińcom 
zezwolono na prowadzenie teatrów amatorskich, ale ich repertuar został mocno ograniczony przez 
służbę bezpieczeństwa Rzeszy (SD), która ułożyła spis dozwolonych przedstawień. Znalazły się 
w nim wyłącznie dzieła z XIX w., z okresu formowania się ukraińskiego dramatu, napisane prze-
ważnie w stylu sentymentalnym, wśród nich utwory Mychajła Staryćkiego, Iwana Tobiłewycza, 
Iwana Kotlarewskiego, Semena Hułaka-Artemowskiego oraz Hryhorija Kwitki-Osnowianenki18. 

W wymiarze bytowym wypada porównywać przede wszystkim zaopatrzenie w żywność róż-
nych grup narodowościowych, system rejestracyjny, odrębne dla każdej narodowości procedury 

12 G. Hryciuk, Polacy we Lwowie…, s. 181.
13 Ibidem, s. 328.
14 O. Tarnawski, Literaturnyj Lwiw, Lwiw 1994, s. 87.
15 G. Hryciuk, Polacy we Lwowie…, s. 330–331.
16 DALO, f. R-35, op. 9c, spr. 237, Raspiski ukrainskich pisatielej i żurnalistow w połuczenii imi udostowierienij 
licznosti, 1941 r., k. 1. 
17 CDAWOWU, f. 3959, op. 1, spr. 15, Pieriepiska s otdiełom pitanija i sielskogo hoziajstwa ob obiespieczenii pro-
dowolstwijem dobrowolcew SS, służaszczich okkupacyonnych uczrieżdienij Galicziny, 6 I – 14 VII 1944 r., k. 10. 
18 CDAWOWU, f. 3959, op. 2, spr. 56, Obiżnyk do ukrajinśkych okrużnych komitetiw i dełehatur w sprawi 
teatralnych wystaw, procenzurowanych ta zatwerdżenych komitetom SD, k. 1–2.
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biurokratyczne, różnorakie ograniczenia oraz wymiar kary w przypadku ich naruszenia, występo-
wanie specjalnych przywilejów dla członków poszczególnych grup, a także udział przedstawicieli 
różnych grup w aparacie administracyjnym okupantów. 

Taktyka konsekwentnego rozdzielania Niemców oraz nie-Niemców daje się zauważyć już 
w przypadku rozdziału produktów spożywczych. Chociaż z powodu powszechnego niedoboru 
żywności regulacja konsumpcji była normalnym zjawiskiem w całej okupowanej Europie, to 
jednak na terenach okupowanych jej racjonowanie stało się jeszcze jednym sposobem przypomnie-
nia ludności podbitych krajów o jej położeniu wobec „narodu panów”, uderzającym w dodatku 
w kondycję fizyczną ludności. We Lwowie racjonowanie żywności dla ludności nieniemieckiej 
zostało wprowadzone od razu po zajęciu miasta przez okupanta19. 

To podejście nie zmieniło się również po wprowadzeniu racjonowania dla Niemców, gdyż 
zgodnie z rozporządzeniem władzy miejskiej, od 1 października 1943 r. wszyscy niemieccy kon-
sumenci zostali podzieleni na dwie kategorie – zwykłych oraz uprzywilejowanych. Do ostatniej 
grupy należeli pracownicy państwowych zakładów oraz instytucji, osoby wykonujące pracę dla 
Rzeszy, pracownicy administracji okupacyjnej, a także członkowie rodzin wszystkich wyżej 
wymienionych kategorii20. Po wprowadzeniu tego zapisu standardowy przydział wyglądał nastę-
pująco – 9000 g (9 kg) chleba w miesiącu dla dorosłych i 4500 g dla dzieci, 125 g kawy dla obu 
kategorii, 300 g cukru, 500 g marmolady i do 400 g mleka (chodziło o suche mleko w proszku 
– przyp. O.I.). Chleb mógł być zamieniony na mąkę – miesięcznie 750 g na dorosłego oraz 375 g 
na dziecko zamiast 9000 g chleba dla dorosłego oraz 4500 g chleba dla dziecka. Konsumenci 
uprzywilejowani dostawali jeszcze 500 g mięsa na dorosłego oraz 400 g na dziecko, odpowiednio 
500 i 250 g tłuszczu oraz 200 i 50 kg ziemniaków21. 

Wyłącznie dla Niemców zostały wydzielone odrębne placówki handlowe i usługowe. Wśród 
zakładów spożywczych były to przeważnie najlepsze lokale w mieście, takie jak „Luks” przy 
Marienplatz 7 (wcześniej plac Mariacki), „Renesans” przy ul. 3 Maja, „Sewilla” przy ul. Piekar-
skiej, restauracja w hotelu „George”, „Tirol” przy ul. Zyblikiewicza, „Bristol” przy ul. Operowej22. 
Większość tych zakładów została odnowiona po okupacji miasta przez wojska radzieckie w latach 
1939–1941. Analogicznie została zorganizowana sieć zakładów fryzjerskich przeznaczonych 
wyłącznie dla Niemców oraz gabinetów lekarzy wszystkich specjalności, którzy mieli przyjmo-
wać tylko Niemców23. Lekarze dzielili się na niemieckich oraz „lekarzy miejscowych w służbie 
niemieckiej”24, wśród których było wielu Ukraińców, np. interniści Bryk, Matwijiw, Biłozor, 
Cymbalistyj, okulista Maksymenko, dermatolog Onuferko, specjalista od chorób żołądkowych 
Czemerys, dentyści Babij, Myketiuk i Małaniuk25. Również w kierownictwie szpitali znaleźli się 
zarówno Niemcy, jak i Ukraińcy.

Analogiczny podział zastosowano w środkach transportu, które dzieliły się na przeznaczone 
dla Niemców i pozostałe. Od listopada 1941 r. z transportu kolejowego mogli korzystać wyłącznie 
wojskowi, urzędnicy, pracownicy zakładów państwowych oraz kolejarze26.

19 AAN, 540/I, spr. 219, Rozporządzenia Starostwa Miejskiego we Lwowie, 1941–1945, k. 3.
20 Rozporządzenie starosty miejskiego dotyczące rozdziału żywności między mieszkańcami miasta, „Gazeta Lwow-
ska”, 22 IX 1943, s. 4. 
21 Ibidem.
22 DALO, f. 35, op. 13, spr. 89, Spiski parikmachierskich, riestoranow i drugich obszczestwiennich priedprijatij, 
prednaznaczennych dla niemcew, k. 2. 
23 Ibidem; DALO, f. 35, op. 9, spr. 349, Spiski niemieckich wraczej i poliklinik wo Lwowie, k. 2.
24 DALO, f. 35, op. 9, spr. 349, Spiski niemieckich wraczej i poliklinik wo Lwowie, k. 1–2.
25 Ibidem, k. 1–2.
26 Ogłoszenie starosty miejskiego wobec wykorzystania transportu kolejowego, „Gazeta Lwowska”, 16 XI 1942, 
s. 4. 
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Niemcom przysługiwały też inne ulgi. Zgodnie z rozporządzeniem departamentu finansowe-
go administracji dystryktu galicyjskiego, robotnicy niemieccy oprócz zwykłej pensji powinni 
otrzymywać tzw. dodatek wojenny27. W obchodzone przez Niemców dni świąteczne z pracy byli 
zwalniani wyłącznie pracownicy pochodzenia niemieckiego, wszyscy inni musieli pracować28. 
Analogiczna reguła była stosowana w przypadku Polaków oraz Ukraińców – Polacy byli zwol-
nieni z pracy w dzień rzymskokatolickiego Bożego Narodzenia, a Ukraińcy – greckokatolickie-
go29. Przypadki, gdy inne wspólnoty narodowościowe otrzymywały ulgi, były raczej rzadkością 
– w listopadzie 1941 r. na krótki okres godzina policyjna została przedłużona dla Ukraińców do 
23.00. W odpowiednim dokumencie ową decyzję wyjaśniono chęcią umożliwienia Ukraińcom 
uczestnictwa w wieczornych przedstawieniach teatralnych30.

Sprawą charakterystyczną dla okupacji było wprowadzenie szczegółowego systemu doku-
mentacji, przy czym komplet niezbędnych dokumentów był różny dla Niemców oraz miejscowej 
ludności. Językiem dokumentów oraz kancelarii był niemiecki, o czym specjalnie przypominano 
rozporządzeniem z 22 października 1941 r.31 Dla ludności miejscowej przewidziano specjalne 
dokumenty osobowe, tzw. kenkarty (Kennkarte), oficjalnie wprowadzone na mocy rozporządzenia 
z 25 sierpnia 1942 r., które zobowiązywało wszystkich nieniemieckich mieszkańców dystryktu 
do ich wyrobienia. Kenkarta była ważna jedynie z wklejonym zdjęciem. Za brak dokumentu 
groziła kara pieniężna albo trzymiesięczne więzienie. Faktycznie kenkarty zaczęto wydawać 
rok po ukazaniu się rozporządzenia, czyli w 1943 r. Kenkartę musiał posiadać każdy Ukrainiec 
oraz Polak powyżej 15 roku życia. Należało wypełnić ankietę o miejscu zameldowania, do któ-
rej załączano metrykę urodzenia, dowód osobisty, zaświadczenie z ukraińskiego lub polskiego 
komitetu pomocy oraz trzy zdjęcia. Po trzech dniach dokument był do odbioru po uiszczeniu 
opłaty w wysokości 4 zł. Składanie dokumentów oraz wydawanie gotowych kart odbywało się na 
podstawie alfabetycznego spisu nazwisk. Za naruszenie któregoś z tych przepisów przewidziano 
karę pieniężną wysokości 10 tys. zł32. 

Niemców również nie ominęła powszechna rejestracja osób. Od 20 września 1941 r. wszyscy 
mieszkańcy Lwowa pochodzenia niemieckiego byli zobowiązani zarejestrować się w urzędzie 
starosty miejskiego w ciągu tygodnia od czasu pojawienia się odpowiedniego zarządzenia. 
Ci Niemcy, którzy zmienili miejsce stałego zamieszkania, musieli zawiadomić o tym władze. 
Z kolei ci, którzy nie zdążyli się zarejestrować z powodów obiektywnych, musieli to zrobić do 
10 października 1941 r. Rejestracji nie podlegali żołnierze oraz oficerowie Wehrmachtu, funk-
cjonariusze policji, przedstawiciele centralnych organów władzy oraz funkcjonariusze straży 
granicznej33. Wydaje się jednak, że to wymaganie nie zostało w pełni zrealizowane, ponieważ we 
wrześniu 1942 r. Starostwo Miejskie poleciło wszystkim Niemcom zarejestrować się w komen-
dzie policji ochronnej (Schutzpolizei) przy pl. Smolki 3 (dzisiejszy plac gen. Hryhorenki we 
Lwowie). Rejestracja mogła się odbyć na podstawie dokumentów zawierających informację 
o osobie oraz jej zdjęcie34. 

Oprócz Niemców zaświadczenie o pochodzeniu narodowym mogli otrzymać również Ukra-
ińcy. W ich przypadku zaświadczenia były wydawane przez specjalnie wyznaczonego urzędnika 
Ukraińskiego Komitetu Pomocy. W celu otrzymania takiego zaświadczenia należało złożyć 

27 DALO, f. 35, op. 13, spr. 3, Dokumienty ob obiespieczenii rabotnikow okkupacyonnych priedprijatij, k. 40.
28 DALO, f. 35, op. 13, spr. 29, Rasporiażenija okkupacyonnych włastiej wo Lwowie, k. 89.
29 G. Hryciuk, Polacy we Lwowie..., s. 262.
30 DALO, f. 35, op. 13c, spr. 101, Cyrkulary gienierał-gubiernatora o riegistracyi rajchsdojcze w Galicyi, k. 11.
31 DALO, f. 35, op. 13, spr. 29, Rasporiażenija okkupacyonnych włastiej Lwowa, k. 39.
32 AAN, f. 540/1, spr. 221, Rozporządzenia Starostwa Miejskiego we Lwowie, 1941–1945, k. 17.
33 AAN, f. 540/1, spr. 219, Rozporządzenia Starostwa Miejskiego we Lwowie, 1941–1945, k. 22.
34 DALO, f. 35, op. 13s, spr. 101, Rasporiażenija okkupacyonnych włastiej wo Lwowie, k. 20.
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metrykę, dwa zdjęcia oraz dokument od miejscowego męża zaufania. W wątpliwych przypadkach 
należało również podać dokumenty od co najmniej dwóch członków UKP, a w szczególnych 
sytuacjach była wymagana rekomendacja miejscowego nauczyciela lub księdza35. Prawo do 
otrzymania zaświadczenia o ukraińskim pochodzeniu miał każdy, kto uważał siebie za Ukraińca 
oraz płacił podatki. Ci, którzy nie odpowiadali w pełni owym wymaganiom albo byli podejrzewani 
o współpracę z władzami radzieckimi w latach 1939–1941, otrzymywali wyłącznie zaświadczenie 
o przynależności narodowej. Zaświadczenie to zaliczano do dokumentów szczególnej wagi, które 
należało troskliwie przechowywać oraz koniecznie rejestrować każdy egzemplarz36. 

Dla Polaków nie został wprowadzony żaden specjalny dokument, ukazało się tylko rozporzą-
dzenie z lipca 1942 r., adresowane do byłych oficerów armii polskiej, według którego mieli się 
oni zarejestrować w starostwie albo organie administracyjnym poza miejscem stałego zamiesz-
kania. Rejestrować się mieli również ci oficerowie, którzy wcześniej przebywali w niemieckiej 
niewoli lub w więzieniu. W razie zmiany miejsca stałego zamieszkania należało w ciągu tygodnia 
zawiadomić o tym stosowne władze37. 

Jak widać z powyższego przeglądu, Niemcy niewątpliwie zajmowali uprzywilejowaną pozycję, 
nie dotyczyły ich obowiązujące ludność miejscową ograniczenia. Niemcy dysponowali większoś-
cią środków materialnych oraz mieli maksimum wolności działania. To wszystko w połączeniu 
z nasiloną propagandą rasistowską utwierdzało przedstawicieli niemieckiej wspólnoty narodo-
wościowej w przekonaniu, że są oni „rasą wyższą”. Jednak to osobliwe stanowisko miało również 
swą ciemną stronę. Nawet Niemcy nie mogli uniknąć surowej kontroli dokumentów i żmudnej 
procedury ich wyrabiania, siłą okoliczności byli też obarczeni częścią winy za wszystkie czyny 
władzy okupacyjnej. Oprócz tego rodowitych Niemców usiłowano zachęcić do służby wojskowej 
– począwszy od 1942 r. okupacyjna administracja rozprowadzała wśród niemieckiej ludności 
Galicji odezwy zachęcające do ochotniczego zaciągnięcia się do wojska i wyjazdu na front, kła-
dziono przy tym nacisk na ciążącym na Niemcach jako „rasie wyższej” obowiązku uwolnienia 
świata od bolszewizmu38.

W czasie wojny wśród nieniemieckiej ludności istniała uprzywilejowana grupa tych, którzy 
pracowali w administracji okupacyjnej oraz w zakładach produkujących na potrzeby okupanta. 
Takim pracownikom przysługiwały specjalne zaświadczenia wydane przez zakłady pracy oraz 
– co było szczególnie ważne w warunkach okupacyjnych – otrzymywali oni zwiększone racje 
żywnościowe. Zgodnie z rozporządzeniem rządu Generalnego Gubernatorstwa, pracownicy zatrud-
nieni w oddziałach Baudienstu mieli otrzymywać dodatek produktowy w wymiarze 250 g mąki 
oraz 125 g cukru39, należała się im również większa porcja zupy40. Wyższe przydziały żywności 
otrzymywali też członkowie rodzin żołnierzy z dywizji SS „Galizien”, równały się one racjom 
policjantów41. Zgodnie z rozporządzeniem, Volksdeutsche mieli prawo otrzymać bez zapłaty meble 
z żydowskich mieszkań, których właściciele zostali umieszczeni w getcie42. 

35 CDAWOWU, f. 3959, op. 2, spr. 14, Instrukciji w sprawi wydaczi poswidczeń pro ukrajinśke pochodżennia, 
1 V 1942 r., k. 3. 
36 Ibidem.
37 AAN, 540/I, spr. 222, Rozporządzenia Starostwa Miejskiego we Lwowie, 1941–1945, k. 7.
38 CDAWOWU, f. 4329, op. 1, spr. 12, Cyrkulary gienierał-gubiernatora o riegistracyi rajchsdojcze w Galicyi, 
1941–1942, k. 64.
39 CDAWOWU, f. 4329, op. 1, spr. 15, Pieriepiska s otdiełom pitanija i sielskogo choziajstwa ob obiespieczenii 
prodowolstwijem dobrowolcew SS, służaszczich okkupacyonnych uczrieżdienij Galicziny, 6 I – 14 VII 1944 r., 
k. 16. 
40 Ibidem, k. 17.
41 Ibidem, k. 22.
42 DALO, f. P-35, op. 13, spr. 30, Rasporiażenija okkupacyonnych włastiej wo Lwowie, 1941–1943, k. 56.
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Po omówieniu polityki okupanta nazistowskiego wobec grup narodowościowych we Lwowie 
należy przejść do tego, w jaki sposób owa polityka oddziaływała na wzajemne stosunki tych 
grup. W sprawach narodowościowych Niemcy kierowali się taktyką divide et impera. Główne 
pytania w tym zakresie dotyczą tego, jak zmieniali swoje poglądy oraz jakie miejsce w systemie 
wzajemnego postrzegania siebie zajmowali Niemcy jako trzecia strona, która do lata 1941 r. nie 
była w mieście obecna. 

Już samo wkroczenie Niemców do Lwowa oraz wiązane z nimi oczekiwania podzieliły 
wspólnotę miasta na dwie części. Polacy postrzegali Niemców wyłącznie jako okupantów i ich 
jedyna nadzieja dotyczyła tego, że Niemcy nie będą tak okrutni jak Sowieci43. W wypadku 
Ukraińców sprawa pozostawała bardziej niejednoznaczna. Ponieważ Ukraińcy nie mieli włas-
nego państwa, Niemcy nie byli dla nich kolejnym okupantem, ale przynosili im wyzwolenie 
od najokrutniejszego doświadczenia z lat 1939–1941. Panowanie niemieckie zmniejszało też 
szansę Polaków na ponowne przejęcie kontroli nad regionem, a zwłaszcza nad miastem, co 
również leżało w interesie wspólnoty ukraińskiej oraz było argumentem na korzyść częściowej 
lojalności wobec Niemców. Do tego dochodził stereotyp jeszcze sprzed roku 1918 o Niemcach 
jako nacji kulturalnej oraz cywilizowanej, której przedstawiciele są w stanie zapewnić pokój 
oraz komfort44.

Pierwsze wrażenie po wkroczeniu Niemców było ogólnie pozytywne, bez względu na naro-
dowość oraz przekonania, z prostego powodu – Niemcy występowali jako wyzwoliciele od 
bolszewickiego reżimu totalitarnego. Na takie postrzeganie Niemców złożyła się również wspo-
mniana już pamięć o okresie władzy austriackiej jako najbardziej komfortowym oraz spokojnym 
w ostatnich dziesięcioleciach. Częściowo owo wrażenie nasilało się za sprawą na ogół ludzkiego 
zachowania wojskowych, np. ukraiński dziennikarz Ostap Tarnawski wspominał, jak spotkany 
na ulicy nieznajomy niemiecki żołnierz wręczył mu butelkę alkoholu45. 

Jednocześnie pojawiły się jednak pewne sygnały ostrzegawcze, przede wszystkim wieści 
o prześladowaniu Żydów, które rozpoczęło się od razu po wkroczeniu Niemców w granice 
Związku Radzieckiego. Jewhen Nakonecznyj, który w 1941 r. miał osiem lat, opisał ogólny 
entuzjazm z powodu zakończenia bolszewickiego panowania oraz wkroczenia Niemców. Na 
owej radości cieniem kładła się wieść o znęcaniu się Niemców nad Żydami w Rawie Ruskiej, co 
starsze pokolenie skomentowało: „Wojak niemiecki jest zdyscyplinowany, bez rozkazu dowódcy 
czegoś takiego z pewnością nie zrobi. Coś tu nie tak...”46. W przypadku Ukraińców na zmianę 
pozytywnego obrazu Niemców wpłynęły represje wobec uczestników Aktu wznowienia niepod-
ległości, który został ogłoszony 30 czerwca 1941 r. Jego inicjatorzy zostali szybko aresztowani 
oraz osadzeni w obozach koncentracyjnych, a Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów musiała 
przejść do działalności podziemnej47. 

Ostatecznie Niemcy zdobyli sobie reputację okrutników nawet w porównaniu z przedsta-
wicielami władzy radzieckiej, co dobrze ilustruje ukraińskie powiedzenie z tamtych czasów: 
„Rosjanina oszukaj, u Polaka wyproś, a z Niemcem nic ci nie pomoże”. Zwykłą praktyką było 
omijanie Niemców na ulicy oraz ich unikanie48.

43 G. Hryciuk, Polacy we Lwowie..., s. 206.
44 J. Kyryczuk, Nacionalno-wyzwolnyj ruch w Ukrajini 40–50-ch rokiw XX stolittia. Ideołohija i praktyka, Lwiw 
2005, s. 27.
45 O. Tarnawski, Literaturnyj Lwiw…, s. 56.
46 J. Nakonecznyj, Szoa u Lwowi…, s. 41.
47 W. Kosyk, Ukrajina i Nimeczczyna u Druhij Switowij wijni, Lwiw 1993, s. 63.
48 J. Hrycak, Narys istoriji Ukrajiny. Formuwannia modernoji naciji, Kyjiw 1999, s. 117.
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Jewhen Nakonecznyj przytacza epizod, gdy podczas meczu piłkarskiego zauważył chłop-
ca w swoim wieku, który samotnie stał nieopodal, omijany przez innych. Podszedł do niego 
i w krótkiej rozmowie wyjaśniło się, że chłopiec jest z pochodzenia Niemcem. Zaprosił Jewhena 
do domu, gdzie okazało się, że nowy znajomy jest synem oficera SS. Młody Niemiec zbadał 
czaszkę oraz kości twarzy Jewhena i stwierdził, że należy on do rasy nordyckiej. Zbity z tropu 
Ukrainiec zapytał, o co w tym wszystkim chodzi. Otrzymał odpowiedź, że sądząc z wyglądu, jest 
Aryjczykiem, czyli może być towarzyszem dla syna innego Aryjczyka49. 

Jednocześnie po mieście krążyła opowieść o córce komendanta obozu janowskiego50, którą 
ojciec podobno zabawiał widokiem rozstrzeliwania więźniów51. Owe świadectwa dają wyobra-
żenie nie tylko o skutkach ciągłej indoktrynacji Niemców, ale również o jej stopniu i zmianach, 
które zachodziły w myśleniu i pojmowaniu świata, szczególnie że w opisanych przypadkach 
chodzi o dzieci. 

Niemcy również mieli reputację ludzi lubiących okazywać swą wyższość nad innymi. We 
wspomnieniach zachowały się liczne wzmianki o przypadkach poniżania przez Niemców przed-
stawicieli miejscowej inteligencji, polskiej bądź ukraińskiej. Na przykład Larysa Kruszelnyćka 
w swych wspomnieniach opisała, jak kochanka jednego z gestapowców zmuszała jej matkę, 
Halinę Kruszelnyćką, znaną w okresie międzywojennym pianistkę, do grania sobie dniem i nocą52. 

Mimo zgodnego stosunku do Niemców, ze źródeł raczej nie wynika, żeby budowało to solidar-
ność wśród Polaków i Ukraińców, zgodnie z zasadą „Wróg mego wroga jest moim przyjacielem”. 
Świadczą o tym sprawozdania organizacji ukraińskich, zarówno legalnych, jak i podziemnych, 
w których zwykłym chwytem stylistycznym jest konsekwentny podział na „naszych” oraz „nie 
naszych”. Na przykład w podziemnych sprawozdaniach przy omówieniu policji zawsze akcen-
towano przynależność narodową policjantów. Również „nie swoje” oddziały wojskowe często 
określano jako „bandy”, np. oddziały polskie w sprawozdaniach ukraińskich często są nazywane 
bandami. We Lwowie nadal utrzymywała się tradycja „swój do swego po swoje”, która zalecała 
kontaktowanie się wyłącznie ze „swymi”53. 

W połączeniu ze starymi uprzedzeniami ów pogląd łatwo prowadził do konfliktów, o czym 
świadczą sprawozdania dla niemieckich władz. Już w sprawozdaniach z 1941 r. zostały opisane 
przypadki otwarcie brutalnego nastawienia polskich nadzorców do ukraińskich pracowników 
w obozach pracy54. Odnotowano również przypadek, kiedy Ukrainka, która zwróciła uwagę na 
nieludzkie zachowanie się polskich policjantów wobec Ukraińców wywożonych na roboty do 
Niemiec, została osadzona w obozie55. Zauważono także, że przebywanie Polek oraz Ukrainek 
w jednym pomieszczeniu niezmiennie kończyło się konfliktami56. 

Jedynym wyjątkiem od tej reguły było więzienie „na Łąckiego”, gdzie więźniowie wspierali się 
wzajemnie bez względu na narodowość. Żadna z zachowanych relacji z owego okresu nie wspomina 
o ostrych starciach między więźniami na podłożu narodowym. Wręcz przeciwnie – można napotkać 
wzmianki o wzajemnej pomocy oraz szacunku między przedstawicielami obu narodów. W swych 
wspomnieniach Stepan Mudryk-Mecznyk pisze, jak po pobiciu na przesłuchaniu opatrywali go 

49 J. Nakonecznyj, Szoa u Lwowi…, s. 124.
50 Obóz Janowski, Zwangsarbeitslager Lemberg-Janowska – niemiecki obóz pracy przymusowej we Lwowie 
utworzony w połowie 1941 r. Do 19 XI 1943 r. Niemcy dokonali masowego mordu przebywających w nim Żydów, 
oficjalnie obóz funkcjonował do maja 1944 r. 
51 Ibidem, s. 127.
52 L. Kruszelnyćka, Rubały lis..., s. 159.
53 Ibidem, s. 35.
54 CDAWOWU, f. 3959, op. 1, spr. 74, Matieriał otdieła obszczestwiennoj opieki, styczeń–lipiec 1942 r., k. 18.
55 Ibidem.
56 Ibidem.
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polscy współwięźniowie, a jeden spośród nich powiedział do swych rodaków: „Widzicie? Trzeba 
tak się trzymać jak ten Ukrainiec!”57. Inny Ukrainiec więziony „na Łąckiego” wspominał, jak 
współwięzień – polski ksiądz – codziennie modlił się „za tego męczennika banderowca”. Owym 
banderowcem był łącznik podziemia nacjonalistycznego Włodzimierz Łobaj, którego po prze-
słuchaniu umieszczono na korytarzu w celu zastraszenia innych więźniów58. Zachował się opis 
przypadku, gdy więzień – Polak, oficer Armii Krajowej – obronił ukraińskiego współwięźnia przed 
znęcającym się nad nim polskim Volksdeutschem59. Z kolei Karolina Lanckorońska przekazywała 
rodzinom ukraińskich więźniów informacje o losie ich bliskich60. 

Jednak dokumenty raczej nie potwierdzają rozpowszechnionego w latach wojennych oraz 
odbitego we wspomnieniach świadków – zarówno Ukraińców, jak i Polaków – przekonania 
o faworyzowaniu przez Niemców rywalizującej grupy wyłącznie w celu osłabienia grupy repre-
zentowanej przez danego świadka. W dokumentach zachowały się świadectwa represji zarówno 
wobec Polaków, jak i Ukraińców. Charakterystyczne, że w rozporządzeniu o stworzeniu oddzia-
łów samoobrony do walki z „bandami”, wydanym 3 maja 1943 r., na pierwszym miejscu zostali 
wspomniani „uczestnicy polskiego powstańczego ruchu”61. Pewne przywileje dla Ukraińców nie 
oznaczały zniesienia kontroli. Na przykład w czasie „akcji oczyszczającej” we Lwowie w 1942 r. 
została przeprowadzona rewizja w soborze św. Jura oraz na sąsiednim terenie62.

Ogólnie można stwierdzić, że w kwestii regulacji bytowych Niemcy nie rozróżniali spe-
cjalnie Polaków od Ukraińców. Jedni i drudzy mieli „własną” gazetę, policja składała się 
i z jednych, i z drugich, wszyscy zostali też zmuszeni do wyrobienia kenkarty. Racje żywności 
dla Polaków i Ukraińców również się specjalnie nie różniły. Jednak w warunkach totalnej 
kontroli wszystkich sfer życia, poczynając od porcji żywności, a na poglądach politycznych 
kończąc, jakikolwiek gest okupacyjnej administracji mógł zostać wytłumaczony – często 
zgodnie z rzeczywistością – jako oznaka faworyzowania lub początku represji wobec tej lub 
innej grupy narodowościowej. 

W kwestiach politycznych Niemcy chętnie korzystali z zasady divide et impera, po kolei 
nadając ulgi Ukraińcom lub Polakom. „Taryfa ulgowa” dla Ukraińców była bardziej widoczna, 
w ich wypadku doszło do stworzenia formacji wojskowej w postaci dywizji SS „Galizien”, ale owe 
krótkotrwałe ulgi raczej nie świadczyły o większym zaufaniu do Ukraińców ze strony Niemców. 
Były one skutkiem nie tyle starań Ukraińców, którym doświadczenie z okresu ostatnich dzie-
sięcioleci istnienia imperium austro-węgierskiego podpowiadało lojalność wobec Niemców, ile 
kalkulacji samych Niemców. W latach 1939–1941 przekonali się bowiem, że polskie podziemie 
jest niebezpiecznym przeciwnikiem, nie mieli też złudzeń, że szybko rozpocznie ono swą dzia-
łalność również w dystrykcie galicyjskim GG. Jednak gdy Ukraińcy zorganizowali podziemie 
antynazistowskie, również wywołało to potężne represje, tym razem wobec Ukraińców. 

Ukraińcy obiektywnie mogli służyć wyłącznie jako przeciwwaga dla Polaków, zresztą Niemcy 
wciąż traktowali ich jako sojuszników, co było skutkiem dość trwałego sojuszu sytuacyjnego 
między Niemcami oraz ukraińskimi siłami politycznymi tolerowanymi przez Niemców. Jednak 
w żadnym razie nie gwarantowało to Ukraińcom uprzywilejowanej pozycji. Wyraźnie cyniczna 
polityka Niemców wobec obu narodów nie sprzyjała porozumieniu między Ukraińcami i Polakami, 

57 S. Mudryk-Mecznyk, Pid trioma okupantamy, London 1954, k. 167.
58 W borot’bi za Ukrajinśku Derżawu, Winnipeg 1990, s. 493.
59 Ibidem, s. 421.
60 K. Lanckorońska, Wspomnienia wojenne…, s. 206.
61 DALO, f. 35, op. 1, spr. 64, Rasporiażenija okkupacyonnych włastiej wo Lwowie, 1941–1943, k. 109. 
62 CDAWOWU, f. 3959, op. 2, spr. 131, Materiały dijalnosti Ukrajinśkoho Dopomohowoho Komitetu u Lwowi, 
1941–1942, k. 4.
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wręcz przeciwnie, jej skutkiem była wzrastająca wzajemna nieufność. Korzenie owej sytuacji 
leżały również w przeszłości, w starych konfliktach, co Niemcy zręcznie wykorzystywali we 
własnym interesie. 

Polityka niemiecka wobec narodowości Lwowa sprzyjała wyłącznie destabilizacji i pogorszeniu 
stosunków między narodami polskim i ukraińskim. Na pewno słuszna jest uwaga Grzegorza Hry-
ciuka, że Polacy zazdrościli Ukraińcom tego, iż w początkowym okresie okupacji Niemcy częściej 
powierzali Ukraińcom ważne posady w mieście, co zostało potraktowane jako „faworyzowanie”63. 
Jednak zbieżność w czasie obu czynników podsycała wzajemnie negatywne postrzeganie obu stron 
i właśnie polityka niemiecka stała się jednym z powodów gwałtownego pogorszenia stosunków 
między dwoma narodami oraz przeniesienia przejawów owej nieprzyjaźni na życie codzienne. 

63 G. Hryciuk, Polacy we Lwowie..., s. 208.
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„Kwadrat” w oczach „Koła”.  
Stosunek PPS-WRN do SN w okresie II wojny 
światowej

Politycznym zapleczem powstałego w nocy z 26 na 27 września 1939 r. Polskiego Państwa 
Podziemnego było porozumienie trzech, a następnie czterech stronnictw politycznych1: Polskiej 
Partii Socjalistycznej2, Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa Pracy3. 
W konspiracji partie te współtworzyły kolejno: Główną Radę Polityczną przy Służbie Zwycięstwu 
Polski, Polityczny Komitet Porozumiewawczy, Zbiorową Delegaturę Rządu, ponownie PKP, 
Krajową Reprezentację Polityczną i wreszcie Radę Jedności Narodowej4. Współpraca między 
stronnictwami rzadko kiedy przebiegała bezkonfliktowo, co było konsekwencją ich odmiennych, 
a niekiedy wręcz przeciwstawnych programów politycznych ukształtowanych w okresie między-
wojennym, często sięgających korzeniami jeszcze schyłku XIX w. Szczególnie skomplikowane 
były relacje między Polską Partią Socjalistyczną a Stronnictwem Narodowym, dwoma faktycznie 
przeciwległymi biegunami Polskiego Państwa Podziemnego5. 

W niniejszym artykule skoncentruję się na próbie analizy stosunku PPS-„Wolność, Rów-
ność, Niepodległość”6 (kryptonim „Koło”) do Stronnictwa Narodowego (kryptonim „Kwadrat”). 
Interesować mnie zatem będzie tylko to, co „Koło” pisało i mówiło o „Kwadracie”, zarówno 
w swoich materiałach wewnętrznych (listy, dokumenty), jak i w dokumentach zewnętrznych 
(prasa, materiały przesłane drogą oficjalną do rządu RP na uchodźstwie oraz wypowiedzi dla 
oficjalnych przedstawicieli rządu). 

1 Szerzej o narodzinach konspiracji: G. Górski, Początki Polskiego Państwa Podziemnego, „Niepodległość 
i Pamięć” 1999, nr 15, s. 127–137.
2 W czasie II wojny światowej ruch socjalistyczny był podzielony na kilka konkurencyjnych względem siebie partii. 
Było to konsekwencją jego wewnętrznego zróżnicowania, sięgającego zarania niepodległości, a nasilającego się 
szczególnie od połowy lat trzydziestych XX w. Warto podkreślić, że wszystkie funkcjonujące w latach 1939–1945 
odłamy ruchu socjalistycznego odwoływały się do tradycji PPS. Najpełniej o konspiracji socjalistycznej w czasie 
II wojny światowej w: K. Dunin-Wąsowicz, Polski ruch socjalistyczny 1939–1945, Warszawa 1993.
3 Przedstawiciel SP Franciszek Kwieciński dołączył do PKP latem 1940 r. (S. Dzięciołowski, Parlament Polski 
Podziemnej, Warszawa 2004, s. 17).
4 Dzieje wszystkich tych struktur są omówione w: S. Dzięciołowski, Parlament Polski Podziemnej…
5 Ani PPS, ani SN nie były oczywiście „skrajnościami” funkcjonującymi na politycznej mapie Polski Pod-
ziemnej, jednak zarówno skrajna lewica (komunistyczna PPR, a także stopniowo dryfujące ku komunistom 
konkurencyjne względem PPS-WRN organizacje socjalistyczne), jak i skrajna prawica (wywodząca się z między-
wojennego ONR) znajdowały się poza strukturami PPP i z tego też powodu nie leżą one w sferze zainteresowań 
niniejszego tekstu (J. Marszalec, Polskie Państwo Podziemne. Ciągłość i trwanie, „Pamięć i Sprawiedliwość” 
2002, nr 2, s. 15–24).
6 PPS-WRN była największym i najistotniejszym odłamem konspiracji socjalistycznej funkcjonującym na 
ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. W latach 1939–1945 współtworzyła ona (z przerwą od wrześ-
nia 1941 do marca 1943 r.) wyżej wymienione konspiracyjne struktury polityczne PPP. W zasadzie przez cały 
okres wojny była uznawana przez rząd RP na uchodźstwie za oficjalnego reprezentanta ruchu socjalistycznego 
w kraju. 
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Socjaliści i narodowcy do 1939 r.

Zarówno ruch socjalistyczny7, jak i narodowy8 narodziły się pod koniec XIX w. Początkowo 
nie było między nimi wzajemnej niechęci. Jak pisał Jan Tomicki, „młodzież, która najczęściej 
garnęła się do konspiracji, szukała kontaktów, a te niekiedy prowadziły ją jednocześnie do socja-
listów i do organizacji głoszących hasła narodowe. Na początku lat dziewięćdziesiątych często ci 
sami ludzie działali z pobudek ideowych zarówno w PPS, jak i Zet i Lidze Narodowej”9. Dobrym 
przykładem takiego działacza był Zygmunt Balicki – jeden z czołowych ideologów ruchu naro-
dowego, a w latach 1892–1894 członek Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich, w któ-
rym pełnił funkcję skarbnika i męża zaufania10. Dopiero na III Zjeździe PPS w czerwcu 1895 r. 
zadecydowano, że członkowie PPS nie mogą należeć jednocześnie do innych tajnych organizacji 
politycznych11. Od tego momentu drogi obu partii zaczęły się rozchodzić. 

Symbolem tego rozejścia się był wyjazd do Tokio przywódców obu nurtów politycznych: 
socjalistycznego – Józefa Piłsudskiego i narodowego – Romana Dmowskiego, którzy mieli 
sprzeczne ze sobą misje12. Podczas gdyby obaj polityczni antagoniści potrafili w lipcu 1904 r. 
w Tokio wspólnie spędzić kilka godzin na rozmowach „przeważnie o krajowych sprawach”13, 
to już rok później, w czasie rewolucji 1905 r., ich stronnicy toczyli ze sobą regularne walki na 
ulicach miast14. Zarówno spory między partiami, jak i walki ich stronników miały swój dalszy 
ciąg w odrodzonej II Rzeczypospolitej. Bezpośrednio po zamordowaniu pierwszego prezydenta 
Polski Gabriela Narutowicza jedynie zdecydowana postawa socjalisty Ignacego Daszyńskie-
go zapobiegła wybuchowi otwartych walk między zwolennikami obu nurtów politycznych15. 
W kolejnych latach atmosfera nie była już tak napięta, nie oznaczało to jednak bynajmniej 
końca konfliktów. 

Sytuacja zaostrzyła się ponownie w połowie lat trzydziestych, kiedy to wskutek ogólnego pogor-
szenia się warunków życia nastroje zaczęły się radykalizować. Należy jednak zauważyć, że w bez-
pośrednie starcia angażowali się głównie zwolennicy skrajnych skrzydeł obu partii: lewicowego 

7 Polska Partia Socjalistyczna powstała w 1893 r. na bazie programu opracowanego w listopadzie 1892 r. w Paryżu. 
Bezpośrednio poprzedziło ją powstanie ZZSP. Należy jednak podkreślić, że pierwsze organizacje socjalistyczne 
na ziemiach polskich powstały już kilkanaście lat wcześniej. Szerzej o początkach polskiego ruchu socjalistycz-
nego zob. L. Ciołkoszowa, Zjazd paryski, „Lewy Nurt”, z. 2, Londyn 1967/1968. Najpełniej początki socjalizmu 
polskiego ukazane są w: A. Ciołkosz, L. Ciołkoszowa, Zarys dziejów socjalizmu polskiego, t. 1, Londyn 1966, 
t. 2, Londyn 1972. 
8 Za początek ruchu narodowego zazwyczaj przyjmuje się rok 1887, kiedy to w zamku Hilfikon w pobliżu Zury-
chu utworzono Ligę Polską, która po kilku kolejnych przeobrażeniach wewnętrznych w 1928 r. przyjęła nazwę 
Stronnictwo Narodowe, szerzej zob. m.in. R. Wapiński, Narodowa Demokracja 1893–1939, Wrocław–Warsza-
wa–Kraków–Gdańsk 1980. 
9 J. Tomicki, Polska Partia Socjalistyczna 1892–1948, Warszawa 1983, s. 55.
10 Balicki wycofał się z działalności w ZZSP wskutek podjętej przez związek uchwały, stwierdzającej, że członek 
ZZSP nie może jednocześnie być działaczem żadnej innej organizacji politycznej (A. Dawidowicz, Zygmunt Balicki 
(1858–1916) działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu, Kraków 2006, s. 82–85).
11 J. Tomicki, Polska Partia Socjalistyczna…, s. 55.
12 Szerzej o tej misji: J. Douglas, W zaraniu dyplomacji polskiej. Misja Ligi Narodowej i PPS w Japonii (1904– 
–1905), „Niepodległość”, t. 5, Warszawa 1932, nr 2, s. 177–199, 363–378; W. Jędrzejowicz, Sprawa „Wieczoru”, 
Paryż 1974.
13 J. Cisek, W. Jędrzejowicz, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, t. 1, Łomianki 2006, s. 206–207.
14 Szerzej o wzajemnych stosunkach obu ugrupowań w czasie rewolucji 1905 r. w: W. Potkański, Odrodzenie 
czynu niepodległościowego przez PPS w okresie rewolucji 1905 roku, Warszawa 2008, s. 148–157.
15 Szerzej o tych wydarzeniach m.in. w: W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, t. 2, Gdańsk 
1990, s. 603–607; z punktu widzenia PPS: A. Tymieniecka, Warszawska organizacja PPS 1918–1939, Warszawa 
1982, s. 79–82.
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w przypadku PPS i prawicowego w przypadku obozu narodowego16. Niemniej wzajemne oskar-
żenia o „faszyzm” i „komunizm” na stałe weszły do języka politycznego obu ugrupowań. 

Konsekwencją wyżej przedstawionych stosunków panujących między PPS a SN był całkowity 
brak zaufania oraz wzajemna niechęć, uniemożliwiające jakąkolwiek współpracę obu stronnictw. 
Nie zmieniło się to nawet w obliczu nadciągającej wojny. Kiedy w drugiej połowie sierpnia 1939 r. 
PPS w porozumieniu ze Stronnictwem Demokratycznym i Stronnictwem Ludowym zwróciła się 
do premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego z propozycją utworzenia Rządu Obrony Narodo-
wej, nawiązującego nie tylko z nazwy do koalicyjnego rządu Wincentego Witosa z lata 1920 r., 
to postulatu tego nawet nie skonsultowano z SN17.

Wrzesień 1939 r. – droga do nawiązania współpracy
Począwszy od wiosny 1939 r., PPS podjęła działania mające umożliwić jej funkcjonowanie 

w warunkach wojennych18. Prawdopodobnie dzięki temu socjaliści po początkowym szoku 
wywołanym niemiecką agresją szybko włączyli się do obrony Rzeczypospolitej. Zorganizowane 
przez nich oddziały tzw. czerwonych kosynierów czynnie uczestniczyły w obronie gdyńskiego 
Oksywia19, a Robotnicze Bataliony Obrony Warszawy broniły stolicy20. 

To właśnie z okresu ich organizacji Zygmunt Zaremba zanotował w swoich wydanych po 
wojnie wspomnieniach symboliczną scenę: „Oto któregoś z tych dni zjawił się u mnie jakiś 
mocno szpakowaty pan z krzyżem niepodległości w klapie marynarki i obcesowo oświadczył: 
»Zgłaszam się do współpracy z wami«. »Kto jesteście?« – zapytałem. »Byłem dotychczas 
waszym przeciwnikiem, należałem dawniej do Narodowego Związku Robotniczego21, ostat-
nio do Ozonu22. Dzisiaj widzę, że wy jedyni zostaliście na placu i po prostu ratujecie honor 
Polski. Stawiam się do dyspozycji«”. Nazwisko, które wymienił było mi znane z opowiadań 
[…] Antoniego Szczerkowskiego, który staczał z nim walki polityczne w swym okręgu. 
Uśmiechnąłem się więc na tę deklarację nieco zbyt patetyczną, ale rozumiałem, ile musiała 
ona kosztować człowieka od dziesiątków lat zwalczającego PPS”23. Sytuacja ta, choć z pew-
nością wyjątkowa i niepowtarzalna, z jednej strony dobrze obrazuje międzywojenne relacje 
między obiema partiami, a z drugiej fakt, że dopiero w sytuacji ekstremalnej możliwe było 
nawiązanie współpracy przez członków obu ugrupowań.

16 O walkach bojówek skrajnej prawicy (ONR) z bojówkami organizacji lewicowych w sposób ogólny wspominali 
m.in.: W. Muszyński, Duch młodych, Organizacja Polska i Obóz Narodowo-Radykalny w latach 1934–1944. Od 
studenckiej rewolty do konspiracji niepodległościowej, Warszawa 2011, s. 80–82; A. Tymieniecka, Warszawska 
organizacja…, s. 195 i nast.
17 Z. Zaremba, Wojna i konspiracja, Kraków 1991, s. 52; K. Dunin-Wąsowicz, Polski ruch socjalistyczny…, s. 20.
18 A. Czystowski, Wolność, Równość, Niepodległość (22 października 1939 – 11 lutego 1945), „Z Pola Walki” 
1988, nr 3 (123), s. 93–95. O przygotowaniach socjalistów europejskich (ze szczególnym uwzględnieniem PPS) 
do wybuchu wojny zob. idem, Antyfaszystowskie przygotowania wojenne socjalistów europejskich 1933–1939, 
„Dzieje Najnowsze” 1985, nr 1, s. 193–200.
19 A. Bałaban, Kosynierzy w świetle prawdy 1939, Nowy Jork 1979; K. Rusinek, Gdynia – Prenzlau – Mauthausen 
[w:] Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939–1945. Księga wspomnień, t. 2, Warszawa 1995, 
s. 206–211.
20 M. Kenig, Ochotnicza Robotnicza Brygada Obrony Warszawy [w:] PPS wspomnienia z lat 1918–1939, t. 1, 
Warszawa 1987, s. 411–451.
21 Partia robotnicza, wywodząca się ze środowisk ideowo zbliżonych do ruchu narodowego, konkurencyjna 
względem PPS. 
22 Obóz Zjednoczenia Narodowego.
23 Z. Zaremba, Wojna i konspiracja…, s. 83.
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Początek Polskiego Państwa Podziemnego został już dokładnie opisany24, dlatego też nie ma 
potrzeby po raz kolejny omawiać okoliczności narodzin struktur konspiracji cywilnej i wojsko-
wej. Warto jednak podkreślić, że w skład Głównej Rady Politycznej przy Służbie Zwycięstwu 
Polski, powołanej przez gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, ideowo nadal związanego 
z ruchem socjalistycznym25, weszli liczni przedstawiciele PPS: Mieczysław Niedziałkowski, 
Kazimierz Pużak, Zygmunt Zaremba i później Tomasz Arciszewski, natomiast z SN wszedł 
jedynie Leon Nowodworski26. Był to pierwszy krok na drodze do porozumienia opozycyjnych 
do września 1939 r. stronnictw politycznych, do którego ostatecznie doszło dopiero cztery 
lata później. Pisząc o narodzinach struktur politycznych PPP, warto odnotować spostrzeżenia 
komendanta ZWZ-AK gen. Stefana Roweckiego, zawarte w jego raporcie przesłanym do 
gen. Sikorskiego we wrześniu 1941 r.: „Na początku okupacji powszechna była tendencja do 
scalania ruchów politycznych na platformie ideologicznej. Proces ten był reakcją na klęskę 
wrześniową, a sprzyjały mu: 

a) Powszechne rozgoryczenie na stan polityczny kraju przed wojną (rozbicie)
b) »Treuga Dei« utrzymywana przez prasę tajną
c) Wiara w bliskie zakończenie wojny i konieczność wspólnego wysiłku w walce o nie-

podległość”27.
Spostrzeżenia te w świetle dzisiejszej wiedzy wydają się aktualne, warto je odnotować, gdyż 

analogiczną postawę stronnictwa będą wykazywać, począwszy od wiosny 1943 r. Będzie ona 
jednym z decydujących czynników umożliwiających podpisanie deklaracji z 15 sierpnia 1943 r. 
i powołanie Rady Jedności Narodowej.

Na drodze do porozumienia czterech stronnictw: 1939–1943
Nawiązanie współpracy w ramach GRP SZP nie oznaczało automatycznej zmiany stosunku 

PPS-WRN28 do SN. W sprawozdaniu emisariusza „Hoffmana”29 z 27 stycznia 1940 r. odnoto-
wano: „myśmy zastali w Warszawie sytuację taką, że PPS nie chciało usiąść do wspólnego stołu 
z N[arodową] D[emokracją] [czyli SN – M.Ż.]”30. Postawę PPS względem SN w momencie narodzin 
konspiracji najlepiej opisuje list, co prawda dopiero z lutego 1942 r., przesłany przez „Stanisława”31, 

24 Pisali o tym m.in. uczestnicy tamtych wydarzeń, zob. M. Karaszewicz-Tokarzewski, U podstaw tworzenia 
Armii Krajowej, „Zeszyty Historyczne” 1964, z. 6, s. 17–44 (pełna wersja zob. Instytut Polski i Muzeum Generała 
Sikorskiego w Londynie [dalej: IPMS], B. 2271); J. Karasiówna, Pierwsze półrocze Armii Podziemnej, „Nie-
podległość”, t. 1 po wznowieniu, Londyn 1948, s. 265–277; a także liczni historycy: m.in. wyżej wspomniani: 
G. Górski, Początki Polskiego Państwa Podziemnego…; S. Dzięciołowski, Parlament Polski Podziemnej…; zob. 
też S. Salmonowicz, Polskie Państwo Podziemne, Warszawa 1999; M. Ney-Krwawicz, Komenda Główna Armii 
Krajowej 1939–1945, Warszawa 1990 i in.
25 IPMS, B. 2271, s. 6.
26 J. Karasiówna, Pierwsze półrocze…, s. 266.
27 Studium Polski Podziemnej w Londynie [dalej: SPP], A.3.2.2, Generał Rowecki do gen. Sikorskiego, Meldunek 
80a: sytuacja wewnętrzno-polityczna nr 3/41 za okres 1 IV–1 VIII 1941 r., k. 74.
28 Polska Partia Socjalistyczna „Wolność-Równość-Niepodległość” (posługująca się także kryptonimem Centralne 
Kierownictwo Ruchu Mas Pracujących Polski) powstała w pierwszej połowie października 1939 r., niedługo po 
„zawieszeniu” działalności PPS na wniosek Zaremby przez warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy. Kontro-
wersyjną decyzję warszawskiego OKR należy uznać za jedną z głównych przyczyn rozbicia ruchu socjalistycznego 
w czasie II wojny światowej (K. Dunin-Wąsowicz, Polski ruch socjalistyczny…, s. 28, 35–36).
29 Władysław Gieysztor.
30 Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 6: Uzupełnienia, Londyn 1989, s. 35.
31 Jeden z pseudonimów konspiracyjnych Tomasza Arciszewskiego.
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„Grzegorza”32 i „Andrzejewskiego”33, ale dotykający sedna sprawy: „wobec sanacji i endecji 
zajęliśmy jednakowo wrogie stanowisko, uważając obie grupy za odpowiedzialne za klęskę 
wrześniową i za wprowadzenie Polski w orbitę krajów faszystowskich. Na współpracę z endecją 
w PKP poszliśmy niechętnie, wyłącznie pod wpływem rządu. Obecnie, obserwując, jak przygotowuje 
ona faszyzm na czas powojenny, uważamy endecję z jej oenerowymi przybudówkami za głównego 
wroga przyszłości”34. Opinia ta znajdowała wyraz w prasie konspiracyjnej. W głównym organie 
PPS-WRN, jakim było pismo „WRN”, w styczniu 1941 r. pisano: „kogóż to naśladowała sanacja 
wprowadzając zmiany w Konstytucji i ordynacji wyborczej, jak nie odpowiednie plany endecji, 
zapoczątkowane jeszcze u progu Polski niepodległej przez księdza Lutosławskiego35. Od kogo uczył 
się OZON nacjonalizmu? Kogóż to chciał prześcignąć prowadząc haniebną akcję burzenia cerkwi 
na kresach czy pacyfikację? Wzorami mu była cała polityka narodowej demokracji”36.

Inaczej wyglądała sytuacja w Krakowie, gdzie powstał Krakowski Komitet Międzypartyjny, 
skupiający w swoich szeregach działaczy PPS, SL, SN i SP37. Funkcjonował on prawdopodob-
nie od późnej jesieni 1939 r.38 lub też od początku 1940 r.39 do jesieni 1940 r., kiedy to „poro-
zumienie [KKM – M.Ż.] faktycznie przestało istnieć na skutek stanowiska strony prawej. […] 
Usiłują w tej grupie brać górę czynniki monopartyjne i przed wojną faszyzujące. Strona prawa 
nie przyjęła w Warszawie za podstawę porozumienia deklaracji wstępnej, proponowanej jak 
przedtem w Krakowie przez nas, że obozy wchodzące w porozumienie stoją na gruncie walki 
o niepodległość i Polskę demokratyczną. […] Delegat ich w Porozumieniu wyjaśniał, że formuła 
Polski demokratycznej jest nie do przyjęcia przez jego władzę. Efekt tego jest taki, że nie tylko 
storpedowano Porozumienie warszawskie, ale formalnie i faktycznie przekreślono istniejące od 
dawna Porozumienie krakowskie”40. 

Ostre opinie o SN socjaliści wyrażali nie tylko w swojej korespondencji wewnętrznej, lecz 
także w dokumentach przesyłanych oficjalnymi kanałami do rządu RP na uchodźstwie. Sekretarz 
generalny PPS-WRN Kazimierz Pużak w oświadczeniu z lutego 1941 r. napisał: „rozwój ZWZ 
i jego coraz większa popularność, skłoniły rok temu Stronnictwo Narodowe do przystąpienia do 
porozumienia stronnictw41 przede wszystkim na gruncie świadczeń dla roboty wojskowej ZWZ. 
To przystąpienie dokonane po długich wahaniach i oporach, nie było szczere, ale raczej taktyczne, 
by być w kursie spraw, zwłaszcza wojskowych”42. 

32 Jeden z pseudonimów konspiracyjnych Kazimierza Pużaka.
33 Pseudonim niewyjaśniony, prawdopodobnie chodzi o Zygmunta Zarembę posługującego się m.in. pseudo-
nimem Andrzej Czarski, wchodzącego wraz z Pużakiem i Arciszewskim w skład „trójki kierowniczej” PPS-
-WRN (K. Dunin-Wąsowicz, Polski ruch socjalistyczny…, s. 37; Z. Zaremba, Listy 1946–1967, Warszawa 
2000, s. 31).
34 Centralne Kierownictwo Ruchu Mas Pracujących Polski do Komitetu Zagranicznego PPS, 5 II 1942 r. [w:] 
„My tu żyjemy jak w obozie warownym”. Listy PPS-WRN Warszawa–Londyn 1940–1945, Londyn 1992, s. 150.
35 Chodzi o księdza Kazimierza Lutosławskiego (1880–1924), bliskiego współpracownika Romana Dmowskiego 
i czołowego działacza ruchu narodowego.
36 Upiory przeszłości, „WRN”, 1–15 I 1941, odpis; podobnie: Droga polskiego socjalizmu, „Wolność” 1941, nr 15, 
s. 2. 
37 SPP, A.3.1.2.1.1, „Konarski” [Jerzy Feliks Szymański], Meldunek o sytuacji politycznej, [27 III 1940 r.], k. 33.
38 Jego powstanie związane było prawdopodobnie z wizytą w Krakowie założyciela SZP gen. Karaszewicza-
-Tokarzewskiego w październiku 1939 r. (A. Żbikowski, Karski, Warszawa 2011, s. 136).
39 W. Grabowski, Polska tajna administracja cywilna 1940–1945, Warszawa 2003, s. 45.
40 Józef Cyrankiewicz do Adama Ciołkosza. Sprawa delegata RP i porozumienia stronnictw, 16 XI 1940 r. [w:] 
„My tu żyjemy…”, s. 13. 
41 Mowa o PKP.
42 Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 1: Wrzesień 1939 – czerwiec 1941, Wrocław–Warszawa–Kra-
ków–Gdańsk–Łódź 1990, s. 467.
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Także przez czynniki zewnętrzne stosunek PPS-WRN do SN oceniany był jako „nieufny”43, 
podkreślano, że „na ogół Str[onnictwo] Narod[owe] utrzymuje swą przedwojenną samodzielność 
i pozycję polityczno-społeczną oraz izolację. […] z PPS i Str[onnictwem] Lud[owym] współ-
pracy żadnej nie ma. […] Obecnie na tle pracy terenowej wśród sfer robotniczych i chłopskich 
w niektórych miejscowościach dochodzi do konfliktów z PPS i PSL [sic!]”44. Gen. Rowecki 
w takiej właśnie postawie SN dostrzegał główną przyczynę zbliżenia się do stronnictw lewicy 
demokratycznej do SL, chcącego dotąd zachować „pozycję ściśle centrową i rolę rozstrzygającego 
pośrednika pomiędzy lewicą a prawicą”45.

Zarzuty faszyzmu i, delikatnie mówiąc, „niechęci” do demokracji były to główne oskar-
żenia o charakterze politycznym kierowane przez PPS-WRN (i nie tylko) pod adresem SN. 
Oprócz tego głęboki niepokój socjalistów budziło zagadnienie „wojskówki” partyjnej SN 
– Narodowej Organizacji Wojskowej, postrzeganej wówczas jako oręż w walce o przejęcie 
władzy w Polsce bezpośrednio po zakończeniu niemieckiej okupacji46. Wyrażono to wprost 
w artykule zamieszczonym w „Gwardii Ludowej”: „Ich [SN – M.Ż.] armia »narodowa« ma 
zapewnić im władzę w Polsce i przeobrazić się w stałe narzędzie przemocy i gwałtu nad 
własnym społeczeństwem”47. Warto nadmienić, że również PPS-WRN organizowała swoją 
„wojskówkę” – Gwardię Ludową, ale organizacja ta była jedną z pierwszych scalonych 
z ZWZ48. Oprócz GL z PPS-WRN bezpośrednio powiązana była powołana w listopadzie 1939 r. 
Milicja PPS-WRN49, która pozostawała niescalona z ZWZ. Interesującą uwagę odnośnie do 
tego faktu odnotował w swoim raporcie „Lech”50: „podobnie jak w stronnictwach nastąpiła 
unifikacja w organizacjach wojskowych. Dziś obok ZWZ istnieje jeszcze tylko w Gen[eralnym] 
Gub[ernatorstwie] oddzielna organizacja tego typu Str[onnictwa] Narod[owego] oraz tworzo-
na przez PPS milicja51. Obie ostatnie organizacje żywszej działalności nie wykazują, mają 
jednak zabarwienie wewnętrzno-polityczne. Milicja PPS tworzona jest tylko jako antidotum 
organizacji wojskowej Str[onnictwa] Nar[odowego]”52. 

Za swoistą puentę stosunku PPS-WRN do SN w okresie do czerwca 1941 r. mogą służyć 
słowa zapisane w tym samym raporcie „Lecha” kilka stron dalej: „Nastawienie PPS idzie 

43 SPP, A.3.1.2.1.2, Raport od „Kaczmarka” [Jana Skorobohatego-Jakubowskiego] pt. „Pan minister Kot”, stron-
nictwa polityczne: „Koło”, [15 I 1941 r.], k. 13. 
44 SPP, A. 3.2.1, Zestawienie ugrupowań politycznych i odpowiednich im organizacji wojskowych, [1 X 1941 r.], 
k. 48. 
45 Gen. [Stefan] Rowecki do gen. [Kazimierza] Sosnkowskiego, Charakterystyka stronnictw politycznych w kraju 
[15 II 1941 r.] [w:] Armia Krajowa w dokumentach…, t. 1, s. 450.
46 SPP, A.3.1.2.1.2, Sprawozdanie emisariusza „Antoniego” [Kazimierza Iranka-Osmeckiego]. Odtworzenie roz-
mowy odbytej przez przedstawicieli PPS pp. „A” [Pużaka] i „B” [Zarembę] z emisariuszem „Antonim”, [kwiecień 
1941 r.], k. 113.
47 W sprawie zasad organizacyjnych i ideowych wojska, „Gwardia Ludowa”, październik 1942, nr 7 (10).
48 Według Antoniego Sanojcy, szefa Oddziału I (Organizacyjnego) KG AK, odpowiedzialnego za przebieg akcji 
scaleniowej, rozmowy nawiązano w styczniu 1940 r., a zakończyły się one sukcesem wiosną tego roku. GL WRN 
zachowała organizacyjną odrębność od ZWZ-AK (AAN, IH PAN, 473/69, Struktura aparatu scalania organizacji 
wojskowych z ZWZ-AK-KSZK w latach 1940–1944, k. 6, 49).
49 K. Dunin-Wąsowicz, Polski ruch socjalistyczny…, s. 153. 
50 Prawdopodobnie chodzi o emisariusza Wacława Felczaka.
51 NOW podporządkowała się ZWZ-AK dopiero 4 XI 1942 r., i to tylko fragmentarycznie. Część, która się nie 
podporządkowała, w połączeniu z niescalonym Związkiem Jaszczurczym dała początek Narodowym Siłom 
Zbrojnym (AAN, IH PAN, 473/69, Struktura aparatu scalania organizacji wojskowych z ZWZ-AK-KSZK w latach 
1940–1944, k. 52, 109). Milicja PPS pozostawała w bliskim kontakcie z ZWZ-AK, ale o ile autorowi wiadomo, 
do formalnego scalenia jej z ZWZ-AK nie doszło.
52 SPP, A.3.1.2.1.1, Raport od „Lecha”. Sytuacja wewnętrzno-polityczna. Partie polityczne i stronnictwa, [30 VI 
1941 r.], k. 139.
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w zdecydowanym kierunku rozgrywki ze Str[onnictwem] Nar[odowym]. Szczególnie drażniącym 
faktem jest tworzenie przez Str[onnictwo] Nar[odowe] własnej organizacji wojskowej. Kierow-
nik PPS53 oświadcza, że PPS przed walką tą się nie cofnie (»walczyliśmy z caratem, będziemy 
walczyć i ze Str[onnictwem] Narodowym«)”54.

Do eskalacji konfliktu ostatecznie nie doszło, 22 czerwca 1941 r. wybuchła bowiem wojna 
niemiecko-sowiecka, a 30 lipca tego roku w Londynie został podpisany układ Sikorski–Majski55, 
którego kontrowersyjne sformułowania sprawiły, że oba zwalczające się stronnictwa zajęły wzglę-
dem niego dość podobne stanowisko. Jak napisano w raporcie przesłanym przez gen. Roweckiego:

„stosunek stronnictw [do układu Sikorski–Majski]:
1. PPS – godzi się, lecz nadal wrogie Sowietom, przeciwne propagandzie słowianofilskiej 

organów Rządu, posądzanego o szukanie oparcia w Rosji
2. Stronnictwo Narodowe – formalna aprobata, bez komentarzy, rezerwa”56.
W kolejnych miesiącach, po zawieszeniu swojej obecności w PKP57, PPS-WRN skoncentro-

wała się na propagowaniu i wyjaśnianiu opublikowanego w sierpniu 1941 r. Programu Polski 
Ludowej58 oraz na ostrej polemice, żeby nie powiedzieć walce z ONR59.

Porozumienie czterech stronnictw i utworzenie Rady Jedności Narodowej
Zmiana nastawienia socjalistów względem SN datuje się od wiosny 1943 r., chociaż w konspi-

racyjnej prasie socjalistycznej znalazła ona wyraz dopiero po podpisaniu „deklaracji porozumienia 
politycznego stronnictw stanowiących Krajową Reprezentację Polityczną”60 i późniejszym powsta-
niu Rady Jedności Narodowej. Zanim jednak wskażę, czym się ona wyrażała, należy przybliżyć 
główne przyczyny zacieśnienia współpracy między konspiracyjnymi stronnictwami politycznymi. 
Wiosną 1943 r., po przełomie stalingradzkim, stało się oczywiste, że wojna musi się zakończyć 
klęską III Rzeszy oraz że głównym jej zwycięzcą będzie Związek Radziecki. Począwszy od 
kwietnia 1943 r.61, kierownictwo polskiego podziemia miało coraz mniej złudzeń co do rzeczywi-
stych zamiarów Józefa Stalina względem Polski. Drugą, być może nawet ważniejszą przyczyną 

53 Formalnie przewodniczącym PPS-WRN był Tomasz Arciszewski, faktycznie funkcję tę pełnił sekretarz generalny 
Pużak i zapewne o niego chodzi w tym wypadku.
54 SPP, A.3.1.2.1.1, Raport od „Lecha”, Sytuacja wewnętrzno-polityczna, Partie polityczne i stronnictwa, [30 VI 
1941 r.], k. 142.
55 Szerzej o okolicznościach podpisania układu zob. T. Wyrwa, Układ Sikorski-Majski, „Zeszyty Historyczne” 
1992, z. 102, s. 198–203. O stosunku konspiracyjnych stronnictw politycznych do niego: K. Sacewicz, Układ Sikor-
ski–Majski w ocenie centralnej prasy polityczno-informacyjnej Polskiego Państwa Podziemnego (czerwiec–sierpień 
1941), „Echa Przeszłości” 2004, t. 5, s. 155–173.
56 Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 2: Czerwiec 1941 – kwiecień 1943, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1990, s. 52. 
57 O przyczynach wystąpienia PPS-WRN z PKP zob. ibidem, s. 177–178.
58 Przygotowanego wspólnie przez Zarembę oraz działacza SL Stanisława Miłkowskiego. Wskutek rozejścia się 
politycznych dróg PPS-WRN i SL został on opublikowany samodzielnie przez socjalistów. Tekst Programu Polski 
Ludowej w: Wizje Polski. Programy polityczne lat wojny i okupacji 1939–1944, red. K. Przybysz, Warszawa 1992, 
s. 72–77. Szerzej o koncepcjach programowych PPS-WRN zob. D. Urzyńska, Wizja III Rzeczypospolitej Polskiej 
w myśli programowej i działalności WRN-PPS, Słupsk 1996.
59 W jakim stylu prowadzona była ta polemika, dobitnie świadczą już same tytuły prasowe: Spisek O.O. [Oene-
rowsko-ozonowy], „Wolność” 1942, nr 1 (17), s. 6–7; [Arogancja szczeniaków], „WRN”, 8–21 II 1942, nr 4 (85), 
s. 3–4.
60 Tekst deklaracji w: Wizje Polski…, s. 245–246.
61 13 IV 1943 r. Niemcy ujawnili odkrycie masowych grobów oficerów polskich w Katyniu; w nocy z 25 na 26 IV 
1943 r. rząd ZSRR formalnie zawiesił, a faktycznie zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem RP na uchodźstwie.
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konsolidacji polskiego podziemia było osłabienie wzajemnej nieufności między stronnictwami, 
które dokonało się w ciągu czterech lat okupacji62. 

Głównym twórcą porozumienia, a zarazem jego negocjatorem, był Pużak, który w swoich 
wspomnieniach tak opisał związane z tym trudności: „rozpoczęliśmy rozmowy najpierw nieofi-
cjalne, a później już oficjalne na ten temat. Na mocy uchwały 4-ch zostałem referentem i przy-
gotowałem pierwsze sformułowanie programu porozumienia 4-ki. Mieliśmy trochę formalistyki 
ze strony Str[onnictwa] Nar[odowego]. Pan Sacha (Marek)63 ciągle powoływał się na fakt, że 
Str[onnictwo] Nar[odowe] ma trudności w angażowaniu się po stronie rządu. […] opór z jego 
strony był niestety hamującym lub odrzucającym ze strony Str[onnictwa] Nar[odowego]. Dopiero 
gdy zmienił się reprezentant Str[onnictwa] Nar[odowego] w miejsce Sachy (który został areszto-
wany), a mianowicie p. Jankowski (pseud. Olza)64, praca poszła szybciej”65.

Przygotowanie tekstu porozumienia napotkało trudności nie tylko ze strony SN, pewne obiek-
cje miał nawet najbliższy współpracownik Pużaka, Zaremba: „Jeśli Grzegorz niepokoił się, jaka 
będzie reakcja moja i towarzyszy, miało to swoje uzasadnienie. Przecież proklamowana w tym 
dokumencie zasada stałej koalicji z innymi stronnictwami zaprzeczała tradycji polityki PPS. 
Pojmowaliśmy koalicję z partiami reprezentującymi przeciwstawne siły społeczne jedynie jako 
środek wyjątkowy i przejściowy. Ja osobiście byłem zawsze skłonny przeciwstawiać się tego 
rodzaju koalicjom w sposób najbardziej zasadniczy. […] Deklaracja była owocem kompromisu 
między stronnictwami o stanowiskach trudnych do pogodzenia. W tych sprawach mogło i musiało 
decydować życie. Fakt zawarcia porozumienia był najważniejszy. Oznaczał on zorganizowany, 
najbardziej oszczędny sposób wyjścia z okupacji i wejścia w życie normalne”66. 

Najważniejsze postanowienie porozumienia znajdowało się w pierwszym punkcie dekla-
racji: „niżej podpisane stronnictwa, reprezentujące główne kierunki polskiej myśli politycznej 
oraz olbrzymią większość zorganizowanego politycznie społeczeństwa polskiego, postanawia-
ją ze sobą współdziałać co najmniej do czasu ogłoszenia wyborów do Konstytucyjnych Ciał 
Ustawodawczych”67. Jednym słowem, cztery stronnictwa: PPS-WRN, SL, SN i SP, wyrzekały 
się ambicji przejęcia władzy w wyzwolonej Polsce drogą „faktów dokonanych”. 

Zadowolenie z podpisania wspólnej deklaracji znalazło swój wyraz na łamach „WRN”: 
„rola Polski w nadchodzącym okresie będzie wynikała ściśle z jej aktywności, ujawnionej 
w powstaniu zbrojnym i z jej wewnętrznej siły oraz dojrzałości politycznej, jaką wykaże 
w kształtowaniu stosunków wewnętrznych. Dlatego to od wielu miesięcy dążyliśmy do stwo-
rzenia wyraźnego układu sił politycznych w kraju i oparcia go nie na zasadach personalnych 
powiązań, zawsze chwiejnych i niepewnych, lecz na daleko silniejszych z natury rzeczy pod-
stawach ideowo-politycznych. […] kiedy rząd przyjął »deklarację zasad«68 demokratyczną 
i społecznie postępową zapowiedzieliśmy, że nadal dążyć będziemy do zacieśnienia współpracy 
odpowiedzialnych politycznie stronnictw kraju i wyraźnego oparcia tej współpracy o mini-
malny chociażby wspólny program polityczny. Znaleźliśmy dla tej idei przychylne przyjęcie 
wśród innych partii i oto dziś, u progu piątego roku wojny, mamy możliwość opublikowania 
deklaracji porozumienia politycznego czterech stronnictw, będącej wyrazem kompromisu, 
zawartego przez główne siły polityczne w celu podjęcia i przeprowadzenia tego »ogromu 

62 A. Friszke, O kształt niepodległej, Warszawa 1989, s. 477–478.
63 Stefan Sacha ps. „Marek”, prezes Zarządu Głównego SN w latach 1941–1943, został aresztowany 15 V 1943 r.
64 Chodzi o Władysława Jaworskiego ps. „Olza”, następcę Stefana Sachy w PKP z ramienia SN.
65 K. Pużak, Wspomnienia 1939–1945, „Zeszyty Historyczne” 1977, z. 41, s. 54.
66 Z. Zaremba, Wojna i konspiracja…, s. 267–268.
67 Wizje Polski…, s. 245.
68 Mowa o deklaracji z 24 II 1942 r., tekst w: ibidem, s. 86–88.
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zadań« – mówiąc słowami deklaracji – jakie stoją przed narodem polskim w chwili obecnej 
i jakie wyłonią się w momencie wyzwalania kraju spod okupacji”69.

Dopełnieniem porozumienia było powołanie, zapowiedzianej w nim zresztą, Rady Jedności 
Narodowej70, surogatu podziemnego parlamentu. W „WRN” z 28 I 1944 r. napisano: „gdzie stoi 
Polska Partia Socjalistyczna i Stronnictwo Ludowe, tam jest niewątpliwa większość narodu, gdy 
zaś obok tych sił ludowych stoi przy wspólnym warsztacie państwowym Stronnictwo Narodowe 
i Stronnictwo Pracy, co najmniej 90 proc. opinii społeczeństwa jest reprezentowanej”71. 

Powstanie warszawskie i koniec Polskiego Państwa Podziemnego
Po podpisaniu wspólnej deklaracji i powstaniu RJN krytyka SN przez PPS-WRN ustała niemal 

zupełnie. Skoncentrowano się na zwalczaniu z jednej strony PPR i jej satelitów, a z drugiej ONR 
i współpracujących z nim organizacji72. Nie oznaczało to jednak automatycznego nawiązania bez-
pośredniej współpracy z SN. W liście z 7 czerwca 1944 r. przesłanym do Komitetu Zagranicznego 
PPS napisano m.in.: „nasze stosunki z innymi grupami [w tym z SN – M.Ż.] ograniczają się do 
kontaktów i współpracy na terenie oficjalnym”73. 

W kolejnych miesiącach trudno odnaleźć jakiekolwiek ślady wypowiedzi czy chociażby 
wzmianek PPS-WRN na temat SN. Jedynie w okresie powstania warszawskiego na łamach „War-
szawianki” pojawił się artykuł, który niezbyt precyzyjnie, ale jednak ujawnił ówczesny stosunek 
PPS-WRN do innych partii konspiracyjnych. W tekście Barykada nie zna różnic politycznych 
wyrażono nadzieję, że „solidarność i zrozumienie wzajemne, ugruntowane na podłożu wspólnie 
wylanej krwi, stanie się cementem, jednoczącym cały Naród Polski”74. Brakuje tu co prawda 
bezpośredniego odniesienia do SN, ale w sformułowaniu tym, może nieco patetycznym, wyrażona 
jest wiara w jedność podziemia, opartą na fundamencie deklaracji z 15 sierpnia 1943 r. W zdaniu 
tym zawiera się również wyjaśnienie głównej przyczyny rezygnacji z polemicznych ataków socja-
listów na SN. Po pierwsze, po podpisaniu porozumienia SN z przeciwnika politycznego stało się 
faktycznie koalicjantem, przynajmniej do czasu ogłoszenia wyborów. Po drugie, zbliżający się 
koniec wojny sprzyjał konsolidacji podziemia, które uzyskało wreszcie realny wpływ na toczącą 
się walkę o niepodległość. Warto też zwrócić uwagę na to, że wiosną i latem 1944 r. tzw. kraj75 
uzyskał decydujący wpływ na sytuację na ziemiach polskich. 

Po kapitulacji powstania warszawskiego działalność kierownictwa PPS-WRN76 skoncentrowała 
się wokół odtworzenia struktur Polskiego Państwa Podziemnego, funkcjonowanie samej partii 
znalazło się na dalszym planie77. W materiałach, jakie pozostały z tego okresu, trudno odnaleźć 

69 [W przededniu czwartej rocznicy porozumienie czterech stronnictw], „WRN”, 27 VIII 1943, nr 17 (123), s. 1. 
70 Nastąpiło to w nocy z 8 na 9 I 1944 r.; S. Dzięciołowski, Parlament Polski Podziemnej…, s. 45. 
71 [Rada Jedności Narodowej], „WRN”, 28 I 1944, nr 2 (133), s. 2. 
72 Przy tej okazji czasami niejako rykoszetem dostawało się całemu ruchowi narodowemu, zob. Prowokowanie 
wojny domowej, „Robotnik” 1944, nr 2 (8061), s. 1.
73 Centralny Komitet Wykonawczy PPS (WRN) do Komitetu Zagranicznego PPS, 7 VI 1944 r. [w:] „My tu żyje-
my…”, s. 286.
74 Barykada nie zna różnic politycznych, „Warszawianka” 1944, nr 2, 9 VIII 1944 r.
75 Rozumiany jako swoisty triumwirat: delegat rządu RP na kraj Stanisław Jankowski, komendant główny AK 
gen. Tadeusz Komorowski i przewodniczący RJN Kazimierz Pużak.
76 Ograniczonego wówczas, po wylocie Arciszewskiego do Londynu (operacja „Most-III”), faktycznie do Pużaka 
i Zaremby.
77 O czym świadczy np. niewznowienie już po powstaniu wydawanych do lata 1944 r. regularnie pism konspira-
cyjnych: „Robotnika w Walce”, „Wolności”, „WRN” (Centralny katalog polskiej prasy konspiracyjnej 1939–1945, 
red. L. Dobroszycki, Warszawa 1962, s. 196, 228, 254–255).
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wypowiedzi poświęcone rządowi Tomasza Arciszewskiego78, nie wspominając już o dotyczących 
SN. Z dostępnych materiałów wynika jednak, że współpraca obu stronnictw przebiegała dosyć 
zgodnie, łączył je bowiem wspólny cel – walka o niepodległość.

podsumowanie
Jak starałem się wyżej wykazać, stosunek PPS-WRN do SN był pochodną aktualnej sytuacji 

politycznej panującej w podziemiu. W okresie od wybuchu wojny do sierpnia 1943 r. w postawie 
socjalistów względem SN dominował tradycyjny dla PPS oskarżycielski, momentami wręcz wrogi 
ton, będący wyrazem obaw żywionych przez socjalistów. Po podpisaniu porozumienia z 15 sierpnia 
1943 r. SN niemal zupełnie znikło z pola zainteresowania PPS-WRN. Zacieśnioną współpracę 
z narodowcami w ramach KRP, a następnie od stycznia 1944 r. RJN, w PPS-WRN traktowano 
jako zło konieczne i nie był to bynajmniej nagły przypływ sympatii do SN. Wynikało to raczej ze 
zmiany sposobu myślenia działaczy PPS-WRN oraz z tego, iż dotychczasowi aktywiści partyjni 
w krótkim czasie stali się politykami faktycznie współdecydującymi o losach kraju. Bardzo dobrze 
obrazują to przytoczone wyżej słowa Zaremby. Jak pokazały kolejne lata, po tzw. wyzwoleniu 
zarówno socjaliści, jak i narodowcy z małymi wyjątkami stanęli na wysokości zadania, płacąc 
za to nieraz bardzo wysoką cenę. 

78 Pierwszy rząd Arciszewskiego opierał się na porozumieniu emigracyjnych socjalistów z emigracyjnymi dzia-
łaczami ruchu narodowego, szerzej zob. A. Suchcitz, Rząd Tomasza Arciszewskiego listopad 1944 – lipiec 1945 
[w:] Władze RP na obczyźnie podczas II wojny światowej 1939–1945, Londyn 1994, s. 356–386. 
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Dominika Pasich 
Instytut Historii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

„Proces wolbromski” z 1951 roku 

Rozprawy publiczne o charakterze politycznym toczyły się w całej Polsce już od 1946 r. 
Sądzono w nich wielu działaczy niepodległościowych oraz duszpasterzy katolickich. Pokazowy 
proces władze komunistyczne zgotowały także działaczom z Armii Podziemnej, organizacji 
antykomunistycznej, która działała w Wolbromiu w latach 1948–1950. Sądzono w nim sztab orga-
nizacji (Henryka Adamusa, Tadeusza Podsiadłę i Zdzisława Łupkę), dwóch księży (ks. dr. Piotra 
Oborskiego i wikarego Zbigniewa Gadomskiego) oraz najaktywniejszych członków (Stanisława 
Barczyka, Marię Grabińską, Wacława Piwowarskiego, Edmunda Rogalskiego, Czesława Krężla), 
łącznie dziesięć osób1. 

Głównym celem wyreżyserowanego „procesu wolbromskiego” nie było skazanie człon-
ków Armii Podziemnej. W tym celu wystarczyłby zwykły proces, taki, jakim objęci zostali 
członkowie i współpracownicy organizacji, którzy nie odgrywali w niej kluczowych ról. Naj-
ważniejszą rolę w procesie wyznaczono dwóm duszpasterzom z Wolbromia, ks. dr. Piotrowi 
Oborskiemu i wikaremu Zbigniewowi Gadomskiemu, z których władza uczyniła duchowych 
i moralnych przywódców wolbromskiego podziemia. Tragiczną postacią okazał się ks. Obor-
ski, stał się on kozłem ofiarnym w rozprawie komunistów z jego przełożonym bp. Czesławem  
Kaczmarkiem2.

Rozprawa wolbromska toczyła się w dniach 16–18 i 20 stycznia 1951 r. przed trybunałem 
Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie. Składowi orzekającemu przewodniczył ppłk Julian 
Polan-Haraschin. Funkcję oskarżyciela wojskowego pełnił mjr Henryk Ligięza.

Oskarżonym członkom organizacji przysługiwali obrońcy z urzędu, ponieważ sądzono ich 
w procesie pokazowym, a udział adwokatów z wyboru mógłby zakłócić jego wyreżyserowany 
przebieg. Zdarzały się jednak i takie przypadki, że pokazowe procesy nie przebiegały zgodnie 
z ustalonym planem. Przykładem może być proces księży krakowskich z 1953 r. Jednym z sądzo-
nych był ks. Modest Wit Brzycki, który w czasie rozprawy zmienił swoje wcześniejsze zeznania. 
Podczas składanych zeznań oświadczył, iż jest świadomy tego, że z takich procesów nie wychodzi 
się żywym. Prokurator wojskowy, gen. bryg. Stanisław Zarakowski, gwałtownie zareagował na 
oświadczenie oskarżonego i stwierdził, że to prowokacja3. 

Dowódcy AP, Henryka Adamusa, bronił mecenas Mieczysław Zawadzki. Adwokatem kierow-
nika pionu bojowego Tadeusza Podsiadły i działacza AP Stanisława Barczyka był Karol Peczenik. 
Zastępcy dowódcy AP Zdzisława Łupki i członka organizacji Wacława Piwowarskiego bronił 
mecenas Roman Herman, a Marii Grabińskiej i Edmunda Rogalskiego – adwokat Adolf Liebes-
kind. Obrońcą ks. Piotra Oborskiego i Czesława Krężla był mecenas dr Kazimierz Ostrowski, 

1 Zob. D. Pasich, Działalność Armii Podziemnej w Wolbromiu w latach 1948–1950 [w:] Zimowa Szkoła Historii 
Najnowszej. Referaty 2012, red. Ł. Kamiński, G. Wołk, Warszawa 2012, s. 36–47. 
2 D. Wojciechowski, Ks. Piotr Oborski 1907–1952. Ofiara zbrodni komunistycznych, Włoszczowa–Kurzelów 
2005, s. 59.
3 J. Poksiński, „My sędziowie nie od Boga…”. Z dziejów sądownictwa wojskowego PRL 1944–1956. Materiały 
i dokumenty, Warszawa 1996, s. 137, 230; D. Wojciechowski, Ks. Piotr Oborski…, s. 59–60.
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a wikarego Zbigniewa Gadomskiego – mecenas Zygmunt Rogowski. Proces prowadzony był 
w trybie uproszczonym4.

„Proces wolbromski” odbywał się w Krakowie, w dawnej siedzibie Sądu Okręgowego5. 
Władze komunistyczne zadbały o każdy szczegół. W celu sprawnego przeprowadzenia przewo-
du sądowego opracowano specjalny plan organizacji i odpowiedniego zabezpieczenia budynku 
przez Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Żołnierze pełnili dyżur przy odbiorniku radiowym, 
pilnowali budynku od ul. Senackiej i Poselskiej oraz sali nr 16. W przypadku gdyby podczas 
procesu doszło do niespodziewanych komplikacji, dodatkowe zabezpieczenie stanowiła grupa 
żołnierzy pozostających w obwodzie6.

W trakcie rozprawy żołnierze mieli obowiązek zabezpieczyć drzwi wejściowe, boczne, pro-
wadzące na balkon i salę sądową. Do ich kompetencji należało również sprawdzanie przepustek. 
Osoby zaproszone na proces przed wejściem do budynku musiały pokazać kartę wstępu, na 
której widniał napis „Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie” lub „Sekretarz Wojskowego Sądu 
Rejonowego w Krakowie”. Każda karta oznaczona była datą z danego dnia procesu. Osoby, 
które chciały uczestniczyć w rozprawie w następnych dniach, musiały okazać nową przepustkę, 
ponieważ karty z poprzedniego dnia były nieważne. Osoby pełniące dyżur odbierały przepustkę 
i kierowały na rozprawę z nową kartą. Wstęp do pokoju, w którym przebywali świadkowie, miały 
tylko osoby z przepustką7. 

Wydział Organizacyjny Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie wyselekcjonował grupę 
ludzi, którzy podczas rozprawy odgrywali rolę agitatorów; przepustki wydawali im funkcjonariusze 
Wydziału Śledczego. Karta wstępu zawierała dane osobowe zgodne z dokumentem tożsamości 
osoby udającej się na rozprawę. Od ul. Senackiej umieszczono głośnik dla osób, które nie mogły 
wejść na salę sądową8. 

Postępowanie sądowe składało się z kilku etapów. Na początku rozprawy przewodniczący 
odczytał akt oskarżenia. W następnej kolejności prokurator wygłosił mowę oskarżycielską, 
wyolbrzymiającą czyny członków wolbromskiego podziemia. Następnie przedstawiono materiał 
dowodowy. Kolejny punkt sprawy stanowiły zeznania oskarżonych i świadków; po nich głos 
zabierali obrońcy, którzy z reguły nie bronili swoich klientów, ale podtrzymywali stanowisko 
prokuratora. Po zakończonej mowie obronnej głos ponownie zabierali oskarżeni, którzy mieli 
prawo do wygłoszenia ostatniego słowa. Punktem kulminacyjnym było ogłoszenie wyroku.

Listę oskarżonych otwierał ks. Zbigniew Gadomski, któremu postawiono cztery zarzuty. 
Został oskarżony o to, że od czerwca 1949 r. do 15 kwietnia 1950 r. był członkiem Armii Pod-
ziemnej. Prokurator starał się udowodnić, że wikary dążył do zmiany ustroju państwa. Zarzucił 
mu udział w odbywających się na plebanii zebraniach organizacji oraz utrzymywanie kontaktów 
z jej członkami: Zdzisławem Łupką, Tadeuszem Podsiadłą, Stanisławem Barczykiem i Wacławem 
Grabińskim. Kolejny zarzut dotyczył tego, że zachęcał działaczy AP do wykonywania wyroków 
na osobach związanych z PZPR czy też funkcjonariuszach MO i UB. W przedostatnim punkcie 

4 AIPN Kr, 111/2549, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, k. 133. W postępowaniu uproszczonym były 
rozpatrywane sprawy osób związanych z podziemiem niepodległościowym, które dopuściły się „przestępczych 
czynów wymierzonych przeciwko interesom ustroju społeczno-politycznego”. W takich sprawach sąd miał prawo 
stosować rozległe kompetencje proceduralne, m.in. decydował o wzywaniu na salę sądową świadków, zatwierdzał 
akt oskarżenia itp.
5 Sąd Rejonowy mieścił się przy ul. Senackiej 1, rozprawa toczyła się w sali nr 16.
6 Dyżury pełniono zarówno w dzień, jak i w nocy, aż do zakończenia procesu (AIPN Kr, 07/2365, t. 2, Plan 
organizacji i zabezpieczenia procesu sądowego w sprawie ks. Piotra Oborskiego i innych, k. 53–54).
7 Ibidem.
8 W pokazowym procesie politycznym, w którym sądzono ks. Władysława Gurgacza, również zamontowano 
nagłośnienie na ul. Senackiej, aby umożliwić zainteresowanym śledzenie przebiegu procesu (ibidem, k. 54).
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oskarżenia zarzucono mu, że pożyczył Zdzisławowi Łupce swoją prywatną broń, z której wyko-
nano wyrok na 14-letnim Waldemarze Grabińskim. Ostatni punkt mówił o tym, że broń była 
nielegalnie przetrzymywana przez niego w Sułoszowej i Wolbromiu, czyli w miejscowościach, 
w których pełnił posługę kapłańską9.

Ksiądz dr Piotr Oborski został oskarżony o działalność w Armii Podziemnej od 15 czerwca 
1949 r. do 19 kwietnia 1950 r. oraz utrzymywanie ścisłych kontaktów z Henrykiem Adamusem 
i Zdzisławem Łupką. Drugi zarzut dotyczył udzielenia moralnego poparcia członkom organizacji 
w wykonaniu wyroku na Waldemarze Grabińskim10.

W procesie sądzono także matkę zamordowanego chłopca, Marię Grabińską. Odegrała ona 
szczególną rolę, gdyż wskutek składanych przez nią nieprawdziwych zeznań miała na sumieniu nie 
tylko swoje dziecko, ale i niesłusznie oskarżonego ks. Oborskiego. Zasiadając na ławie oskarżo-
nych, usłyszała cztery zarzuty. Została oskarżona o to, że od kwietnia 1949 r. do 15 kwietnia 1950 r. 
była członkiem AP i udostępniała swoje mieszkanie na zebrania konspiratorów. Następny zarzut 
dotyczył wyrażenia zgody na zamordowanie własnego syna, który groził dekonspiracją, i utwier-
dzania w swym przekonaniu pozostałych członków organizacji. W trzecim punkcie oskarżenia 
uznano, że 7 października 1949 r. Grabińska powiadomiła Tadeusza Podsiadłę i Jerzego Gregor-
czyka o możliwości zabrania gotówki ze sklepu spółdzielczego Państwowej Centrali Handlowej 
w Wolbromiu. Dzięki tym informacjom organizacja uzyskała pieniądze na prowadzenie dalszej 
działalności. W ostatnim oskarżeniu prokurator zwrócił uwagę, że 22 grudnia 1949 r. namówiła 
starszego syna Wacława Grabińskiego oraz jego kolegę Edmunda Rogalskiego do przeprowa-
dzenia akcji ekspropriacyjnej na Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Wolbromiu 
w celu pozyskania kolejnych pieniędzy na działalność, nie zdradzając prawdziwych motywów 
działania. Oskarżona starała się pomóc kierownikowi sklepu, Janowi Kaczmarczykowi, który 
miał braki w kasie, spowodowane systematycznym podbieraniem pieniędzy na własne potrzeby, 
dlatego namówiła nieświadomych niczego członków organizacji, aby przeprowadzili akcję eks-
propriacyjną. W ten sposób cała wina została zrzucona na organizację11.

Pozostali członkowie organizacji zostali oskarżeni o wykonanie wyroków na 14-letnim 
Waldemarze Grabińskim, kpr. MO w Wolbromiu, Władysławie Kamionce, nauczycielu szkoły 
powszechnej w Jeżówce, Władysławie Sewerynie; udział w akcjach ekspropriacyjnych, rozbra-
janie funkcjonariuszy MO i UB. 

Wszyscy oskarżeni przyznali się do działalności niepodległościowej, z wyjątkiem sądzonych 
księży, którzy na ławie oskarżonych znaleźli się niesłusznie. W postępowaniu sądowym uczestni-
czyła także siostra ks. Oborskiego. Z jej zeznań wynikało, iż matka chłopca wiedziała, że ksiądz 
był niewinny. Jednak później matka zmieniła zeznania, podtrzymując, że to on zmusił ją do 
podpisania zobowiązania, w którym wyrażała zgodę na śmierć młodszego syna, nazwała nawet 
księdza „Judaszem w czarnej sutannie”12. Oskarżona twierdziła, że proboszcz chciał ją obarczyć 
winą, a sam umywał ręce od popełnionej zbrodni. Spoglądając mu prosto w oczy, mówiła, że staną 
kiedyś przed sprawiedliwym Bogiem, który osądzi go z jego haniebnych czynów13.

9 AIPN Kr, 07/2365, t. 6, Akt oskarżenia, k. 181–182; Archiwum Diecezji Kieleckiej [dalej: ADK], XO, 1/2, 
Sprawa wolbromska księży Piotra Oborskiego i Zbigniewa Gadomskiego, 1951 r., k. 18–21.
10 AIPN Kr, 07/2365, t. 6, Akt oskarżenia, k. 183; ADK, XO, 1/2, Sprawa wolbromska księży Piotra Oborskiego 
i Zbigniewa Gadomskiego, 1951 r., k. 1–21.
11 AIPN Kr, 07/2365, t. 6, Tadeusz Podsiadło i inni, k. 184–185.
12 D. Wojciechowski, Ks. Piotr Oborski…, s. 50, 64. 
13 Sprawa nieletniego Waldemara Grabińskiego była szeroko komentowana w społeczeństwie, czego przykładem 
był anonimowy list nadesłany 19 I 1951 r. z miejscowości Świder k. Warszawy, potępiający czyn, jakiego dopuściła 
się Maria Grabińska. Anonimowa autorka nie kryła oburzenia i odmawiała Grabińskiej miana matki. Stwierdzała, 
iż to przede wszystkim ona ponosi winę za śmierć swojego syna. Zdaniem autorki korespondencji życiem Gra-
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Linia obrony ks. Piotra Oborskiego pozostawała niezmienna, zarówno w trakcie prowadzonego 
śledztwa, jak i w czasie procesu sądowego. Zeznawał, że w sprawie syna Marii Grabińskiej przy-
szedł na plebanię jeden z członków pionu dowódczego. Od niego dowiedział się o Waldemarze 
Grabińskim, który prowadził lekkomyślny tryb życia, okradał matkę, szantażował, że złoży donos 
na milicję o nielegalnych zebraniach, które odbywały się w ich domu. Proboszcz stwierdził, iż 
przynależność do podziemia nie wróży nic dobrego na przyszłość, a zaangażowanie w takie 
związki niesie niebezpieczeństwo ze strony władz. Nie krył również oburzenia, gdy zobaczył, że 
w sprawie dziecka przyszedł do niego obcy człowiek, a nie jego własna matka. Zdzisław Łupka 
poinformował go, że syn Grabińskiej był dla nich wielkim zagrożeniem. Matka powierzyła im 
swojego syna, mówiąc, aby się bronili, a z jej dzieckiem mogą zrobić to, co uważają za słuszne. 

Proboszcz miał pełną świadomość tego, że chłopcu zagrażało niebezpieczeństwo, dlatego 
poprosił, aby na rozmowę stawiła się matka. Zachęcał ją, aby nie podejmowała nierozważnych 
decyzji. Przestrzegał, że jeżeli bała się własnego dziecka, to znaczy, iż popełniła jakieś błędy 
w jego wychowaniu. Starał się znaleźć inne rozwiązanie z sytuacji, namawiał ją, aby skierowała 
syna do zakładu dla trudnej młodzieży lub oddała go pod opiekę rodziny. Ksiądz Oborski odwo-
ływał się do jej matczynego sumienia, mówiąc, że jeżeli jest praktykującą katoliczką, powinna 
dołożyć wszelkich starań, aby uchronić dziecko przed śmiercią. Wszelkie działania, które mają 
na celu zbrodnie, są niemoralne, zwłaszcza jeżeli godzi się na nie matka14. 

Składając zeznania, ksiądz zachowywał spokój i opanowanie, gdyż był świadomy swojej 
niewinności. Twierdził, że wiedział o wolbromskim podziemiu, gdyż jego członkowie przyszli do 
niego, aby odprawił mszę św. w ich intencji. Proboszcz odmówił, co było jednoznaczne z tym, że 
nie akceptował ich działalności. O funkcjonowaniu Armii Podziemnej nie mógł donieść władzom 
komunistycznym, gdyż nie chciał zdradzić swoich parafian. Powoływał się na obowiązującą go 
tajemnicę kapłańską. Mówił, że wiadomości, które usłyszał, dotyczyły spraw sumienia. Były one 
nierozerwalnie związane z jego posługą kapłańską, dlatego obowiązywała go tajemnica milczenia. 
Zeznania ks. Oborskiego były brutalnie przerywane przez prokuratora, który starał się utwierdzać 
zgromadzoną publiczność w przekonaniu, że oskarżony składał oświadczenia opierające się na 
kłamstwie15.

bińskiej kierował diabeł, który był głównym sprawcą jej grzechu. Nie wierzyła w jej łzy i okazaną skruchę, gdyż 
według niej oskarżona robiła to wszystko na pokaz. Powinna raczej sama skończyć ze swoim nędznym życiem, 
aniżeli odbierać życie swojemu dziecku i obarczać winą ks. Oborskiego. Oskarżona nie poczuwała się także do 
odpowiedzialności w związku z pomocą udzieloną Janowi Kaczmarczykowi. Zarówno ona, jak i kierownik skle-
pu, w trakcie składanych zeznań, wzajemnie obarczali się winą za zrealizowaną 22 XII 1949 r. przez AP akcję 
ekspropriacyjną. Z zeznań oskarżonej wynikało, że ponieważ Jan Kaczmarczyk miał braki w kasie, chciał, aby 
ktoś z zewnątrz zabrał resztę pieniędzy, dzięki temu uniknąłby odpowiedzialności za manko. Maria Grabińska 
twierdziła, że kiedy 7 X 1949 r. organizacja przeprowadziła akcję ekspropriacyjną na PCH w Wolbromiu, Kacz-
marczyk miał jej powiedzieć, że „smarkateria nie umiała zrobić napadu, pozostawiając część pieniędzy, a biorą 
się do roboty”. W ten sposób chciał dać jej do zrozumienia, że gdyby przyszli do niego, umożliwiłby im zabranie 
gotówki. Inaczej przedstawiał to kierownik sklepu, który zeznawał, że kiedy poinformował oskarżoną o swoich 
kłopotach finansowych, Grabińska sama zaproponowała pomoc, twierdząc, że pomoże mu rozwiązać jego proble-
my, przysyłając do sklepu członków z wolbromskiej organizacji (AIPN Kr, 07/2365, t. 6, Protokół przesłuchania 
świadka Jana Kaczmarczyka, k. 113–118; AIPN Kr, 07/2365, t. 5, List do Marii Grabińskiej, k. 107–108; AIPN Kr, 
077/249, Zeznania oskarżonego ks. Piotra Oborskiego w procesie bandy terrorystyczno-rabunkowej, k. 2). 
14 D. Wojciechowski, Ks. Piotr Oborski…, s. 51; W. Czuchnowski, Zabijcie mojego syna, „Gazeta Wyborcza”, 4 IX 
2003; D. Wojciechowski, Księża niezłomni. Męczennik tajemnicy sumienia. Ksiądz Piotr Oborski (1907–1952), 
„Nasz Dziennik”, 11 X 2007.
15 J. Kot, Nie wiedział, co to lęk i trwoga, „Wieści Wolbromskie” 2002, nr 19; J. Śledzianowski, Ksiądz Czesław 
Kaczmarek biskup kielecki 1895–1963, Kielce 1991, s. 121; D. Wojciechowski, Ks. Piotr Oborski…, s. 50–54; 
idem, Księża niezłomni… 
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Drugi z księży, wikary Zbigniew Gadomski, również odpierał postawione mu przez proku-
ratora zarzuty. Podczas składania wyjaśnień był świadomy sytuacji, w jakiej się znalazł. Zarzut 
przynależności do organizacji, jak i „podżeganie” do wykonania wyroku na nieletnim oraz 
funkcjonariuszach MO i UB, uznał za krzywdzący. Wyjaśnił, że ze Zdzisławem Łupką spotkał 
się pod koniec 1949 r., kiedy na plebanii odbywały się próby do jasełek. Wtedy dowiedział się 
o działalności Armii Podziemnej. Przyznał się do posiadania broni, którą pożyczył Łupce, ale 
podczas rozprawy poczuwał się do winy i żałował tego posunięcia16. 

Podczas procesu wolbromskiego oskarżyciel kilka razy atakował kurię kielecką oraz jej 
biskupa Czesława Kaczmarka. Dla oskarżonych duszpasterzy domagał się kary śmierci, a dla 
ich przełożonego zastosowania środków karnych. Władze komunistyczne, odwołując się do 
porozumienia między rządem a Episkopatem z 14 kwietnia 1950 r.17, zażądały od bp. Kaczmarka, 
aby potępił swoich podwładnych za przynależność do konspiracji. Z aktem oskarżenia biskup 
zapoznał się przez ks. Bogdana Kiełba. Nie podejmował pochopnie żadnych decyzji. Na początku 
wystosował pismo do władz, w którym zaznaczył, że władza kościelna nie miała prawa narzucać 
kar kanonicznych, dopóki nie przeprowadziła własnego śledztwa, dlatego poprosił o spotkanie 
z duchownymi w celu odbycia z nimi rozmowy i ustalenia ich winy. Ordynariusz kielecki nie 
doczekał się odpowiedzi, w związku z czym nie potępił działalności księży Oborskiego i Gadom-
skiego. Mimo że w trakcie postępowania sądowego biskup podjął decyzję o rozpoczęciu procesu 
kanonicznego, to nic na tym nie zyskał, gdyż sprawa wolbromska stała się głównym powodem 
jego zatrzymania 20 stycznia 1951 r.18

Oskarżenia skierowane wobec księży o to, że popierali działalność wolbromskiego podzie-
mia, w tym też wykonanie wyroku na nieletnim, stały się newralgicznym punktem zrzucenia 
całej odpowiedzialności na biskupa kieleckiego, który według komunistycznego sądu nie potępił 
swoich podwładnych za ich „bandycką działalność”. Był to dla komunistów dobry pretekst do 
jego aresztowania; taka okazja mogła się już nie powtórzyć.

Po zeznaniach złożonych przez oskarżonych przewodniczący oddał głos prokuratorowi, któ-
ry wygłosił mowę końcową. Oskarżyciel twierdził, że członkowie Armii Podziemnej inspirację 
i natchnienie dla swojej działalności czerpali z plebanii wolbromskiej, gdzie proboszcz i wikary 
dawali im moralne poparcie i rozgrzeszali z popełnionych czynów. Prokurator był oburzony postę-
powaniem ks. Oborskiego, który zamiast przemówić matce do rozsądku, aby zrezygnowała ze 
„zbrodni”, zaaprobował jej plan. Zarzucił księdzu, że cała jego linia obrony była „ohydnym kłam-
stwem”. Mimo iż proboszcz wiedział o grożącym Waldemarowi niebezpieczeństwie, nie zrobił nic, 
by go ratować, wykazał się bierną postawą. Jego zachowanie było „perfidne” i „łajdackie”, zabrakło 
w nim ludzkiego odruchu. Zadając księdzu kolejne niesprawiedliwe ciosy, oskarżyciel twierdził, że 
jego zeznania opierały się na „krętactwie”, chciał uciec przed odpowiedzialnością karną, zasłaniając 
się przepisami prawa kanonicznego19. Oszczercze pomówienia usłyszał również ks. Gadomski. 
Prokurator, nie przebierając w słowach, nazwał go „tępym fanatykiem” i osobą obłudną20. 

16 ADK, XO, 1/2, Sprawa wolbromska księży Piotra Oborskiego i Zbigniewa Gadomskiego, 1951 r., k. 43–69; 
D. Wojciechowski, Kapłani kieleccy więzieni i szykanowani w PRL (1945–1963), Kielce 2003, s. 182.
17 Punkt 8 zawartego porozumienia mówił o tym, że Kościół katolicki, który zgodnie ze swoimi założeniami 
potępia każdą zbrodnię, będzie także zwalczał działalność band podziemia oraz będzie piętnował i karał konse-
kwencjami kanonicznymi księży, którzy zaangażowali się w jakąkolwiek akcję podziemną czy antypaństwową 
(„Pismo Okólne” 1989, nr 17, s. 28–31; www.nonpossumus.pl). 
18 J. Kot, Nie wiedział, co to lęk i trwoga…; J. Śledzianowski, Biskup Czesław Kaczmarek…, s. 121–122; D. Woj-
ciechowski, Ks. Piotr Oborski…, s. 72–73; Leksykon duchowieństwa represjonowanego w latach 1945–1989. 
Pomordowani, więzieni, wygnani, red. ks. J. Myszor, Warszawa 2002, t. 1, s. 58.
19 ADK, XO, 1/2, Sprawa wolbromska księży Piotra Oborskiego i Zbigniewa Gadomskiego, 1951 r., k. 101–104.
20 Ibidem, k. 104–105.
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Mowa wygłoszona przez prokuratora była odgórnie przygotowana. Oskarżeni, którzy uczest-
niczyli w wyreżyserowanym procesie, mieli świadomość, że postępowanie sądowe odbiegało od 
normalnego. Mimo iż przyznali się do swojej konspiracyjnej działalności, ich zeznania nie miały 
żadnego znaczenia. Nadzieję pokładali w swoich adwokatach i wierzyli, że obrona, jakiej się 
podjęli, korzystnie wpłynie na ostateczną decyzję składu sędziowskiego.

W „procesie wolbromskim” brało udział sześciu obrońców wojskowych. Jeden mecenas 
przypadał na dwóch oskarżonych, z wyjątkiem ks. Gadomskiego i Henryka Adamusa, gdyż każ-
dego z nich bronił inny adwokat. Obrońca Zygmunt Rogowski stwierdził, że trudno mu bronić 
osoby duchownej, która przyczyniła się do śmierci wielu ludzi. Zarzucił księdzu, że członkowie 
organizacji mieli na niego zły wpływ, a jego psychika była na tyle słaba, iż nie potrafił się od 
nich uwolnić21.

Księdza Oborskiego i Czesława Krężla bronił wybitny krakowski adwokat, dr Kazimierz 
Ostrowski. Obrońca nazwał „proces wolbromski” „szkołą polityczną”, której głównym celem 
było otwarcie oczu sądzonym na popełnione przez nich czyny. Ta szkoła miała stanowić dla nich 
ostrzeżenie, aby na przyszłość nie angażowali się w związki konspiracyjne, lecz przestrzegali 
obowiązującego porządku prawnego22.

Obrońca odparł zarzut prokuratora dotyczący przynależności konspiracyjnej ks. Oborskiego. 
Twierdził, że członkowie AP kilkakrotnie przychodzili do swojego proboszcza w sprawach zwią-
zanych z organizacją, ale ks. Oborski nie chciał mieć z nimi żadnego kontaktu. Równocześnie 
zarzucił swojemu klientowi, że skoro wiedział, iż młodsza grupa jego parafian działała w pod-
ziemiu, jego obowiązkiem, jako osoby cieszącej się szczególnie dużym autorytetem, winno być 
zawiadomienie o tej działalności organów bezpieczeństwa. W świetle komunistycznego prawa 
niezawiadomienie władzy o istniejącym podziemiu miało charakter „występku”, jakiego dopuścił 
się wolbromski proboszcz23. Obrońca nie dał wiary w to, że oskarżony podżegał do wykonania 
wyroku na Waldemarze Grabińskim. Wyjaśnił, że podżegania dopuszcza się taka osoba, która 
namawia innych, aby popełnili zbrodnię, stara się utwierdzać potencjalnego sprawcę w przeko-
naniu, że planowany czyn jest słuszny. 

Doktor Kazimierz Ostrowski uznał, że zeznania oskarżonego, zarówno w czasie śledztwa, jak 
i podczas procesu, nie uległy zmianie, czego nie można było powiedzieć o zeznaniach Marii Gra-
bińskiej. Zwrócił także uwagę na inny aspekt moralny dotyczący oskarżonej kobiety. Kiedy został 
wykonany wyrok na jej dziecku, matka uczestniczyła w „libacji”, „makabrycznym poczęstunku”, 
nie przestrzegając w tym czasie żałoby. Na niebezpieczeństwo naraziła również drugiego syna, 
za jej namową współuczestniczył on w akcji ekspropriacyjnej na sklep, w którym pracował jej 
znajomy. Oskarżona podjęła taką decyzję, gdyż z tego tytułu otrzymała należne profity. Prokurator 
nazwał ją osobą „wpółobłąkaną”. Adwokat podjął próbę ustalenia przyczyny takiego zachowa-
nia. Odpowiedzi szukał w publikacji Jakuba Frostiga Psychiatria24. Uznał, że oskarżona była 
pozbawiona jakichkolwiek uczuć, a w swoim życiu kierowała się „egoizmem” i „kłamliwością”. 
Jej postępowanie podczas procesu było „repertuarem patetycznych i teatralnych gestów”, które 
miały wzbudzić litość wśród reszty społeczeństwa. Obrońca twierdził, że Grabińska była typem 
„intrygantki”. Miała dwa różne oblicza, na zewnątrz była sympatyczną osobą, gotową okazać 
pomoc, gdy komuś dzieje się krzywda, natomiast jej wnętrze naszpikowane było „próżnością”. 

21 AIPN Kr, 07/2365, t. 6, Obrona księdza Zbigniewa Gadomskiego, k. 120–122.
22 Ibidem, Obrona dr. Kazimierza Ostrowskiego, k. 127.
23 Ibidem, k. 128–132; ADK, XO, 1/2, Sprawa wolbromska księży Piotra Oborskiego i Zbigniewa Gadomskiego, 
1951 r., k. 109–113.
24 J. Frostig, Psychjatrja, t. 1–2, Lwów 1933.
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Porównał ją do „trucicielki, która przy trupie zatrutego męża lub przyjaciela potrafiła doskonale 
odegrać rolę bolejącej żony, matki czy kochanki”25. 

Doktor Ostrowski podjął się także obrony Czesława Krężla. Jak zauważył, sprawa oskarżonego 
członka AP nie stwarzała większych problemów z tego względu, że przyznał się do postawionych 
mu zarzutów. Drugą sprawą było to, że oskarżony był tylko zwykłym członkiem, osobą świecką, 
a nie duchowną.

W opinii broniącego okolicznością tłumaczącą postępowanie Krężla był zbyt mały iloraz 
inteligencji. Oskarżony nie potrafił udzielić sądowi odpowiedzi na pytanie, co skłoniło go do 
wstąpienia w szeregi AP. Przebywając w areszcie śledczym, miał dostatecznie dużo czasu, aby 
przygotować sobie własną linię obrony. Chociaż to jemu przypadło wykonanie wyroku śmierci 
na nieletnim, uchylił się od tego zadania, zrzucając odpowiedzialność na inną osobę. Nie miał 
w sobie tyle silnej woli i odwagi, aby zabić młodszego kolegę. Niski poziom intelektualny i brak 
„wyrobienia politycznego” oskarżonego wykorzystali członkowie podziemia, wprowadzając go 
w struktury organizacyjne26. 

Szefa pionu bojowego Tadeusza Podsiadły oraz Stanisława Barczyka bronił adwokat Karol 
Peczenik. Twierdził, że trudno podejmować się obrony ludzi, którzy przyczynili się do „ogromu 
zła”. Podkreślał, że organizacje antykomunistyczne nie miały racji bytu, gdyż ich działalność 
polegała na „łamaniu prawa”. Tworzyli je ludzie, którzy nie potrafili zaakceptować nowej rze-
czywistości, w jakiej przyszło im żyć. Takie związki należało zwalczać, gdyż burzyły nowy ład, 
stając na straży zła. Nawiązując do AP, adwokat twierdził, że gdyby nie doszło do utworzenia 
tej organizacji, Podsiadło i Barczyk nie mieliby na swoim koncie popełnionych zbrodni. Jak się 
wyraził obrońca, wykonane kary śmierci i zrealizowane akcje ekspropriacyjne były wytworem 
„upiornej działalności konspiracyjnej”. Wolbrom przyrównał do „zapadłej dziury”, gdzie Henryk 
Adamus, kierując się „zbrodniczą fantazją”, postanowił założyć organizację. Szczególnie nieprzy-
chylnie wypowiadał się na temat Adamusa i Stanisława Gajosa. Pierwszego z nich nazwał osobą 
„tajemniczą”, „groźną” i „odległą”, odpowiedzialną za wiele zbrodni. W stosunku do Gajosa użył 
określenia „łachman ludzki”, który na ślepo wprowadzał w życie polecenia swojego dowódcy. 
Współpracę AP z duchownymi z wolbromskiej plebanii nazwał „kotłem czarownic”. Przepojeni 
nienawiścią do tego, co dobre, mając w swoim dorobku konspiracyjnym wiele popełnionych „prze-
stępstw”, z dnia na dzień staczali się na samo dno upadku moralnego27. Nawiązując do Barczyka, 
twierdził, że jego klient początkowo nie brał udziału w życiu konspiracyjnym. Przełom nastąpił 
w 1949 r., kiedy otrzymał rozkaz wykonania wyroku na 14-letnim Waldemarze28. 

Przechodząc do obrony Tadeusza Podsiadły, adwokat stwierdził, że oskarżony ściągnął na 
siebie największe kłopoty wtedy, gdy uciekł z WUBP we Wrocławiu. Od tego momentu był już 
spalony, pozostając na celowniku UB. Władze nie wybaczyły mu, że zrezygnował ze współpracy 
z nimi. Udział w AP przypieczętował tylko gromadzące się nad nim „czarne chmury”. Obrońca 
prosił, aby sąd nie wymierzał Podsiadle kary śmierci, jego zdaniem wystarczający byłby dla niego 
dożywotni pobyt w więzieniu29.

Dowódcy AP Henryka Adamusa bronił adwokat Mieczysław Zawadzki. W swej mowie zasta-
nawiał się, skąd oskarżony czerpał wzorce moralne. W trakcie śledztwa i w swojej obronie Adamus 
powołał się na płk. Stanisława Opolskiego, ale nikt z oskarżonych nigdy o nim nie słyszał. Adwokat 
uznał, że to właśnie płk Opolski powinien być sądzony w tym procesie jako główny inspirator AP, 

25 AIPN Kr, 07/2365, t. 6, Obrona dr. Kazimierza Ostrowskiego, k. 132–137.
26 Ibidem, k. 137–138.
27 AIPN Kr, 07/2365, t. 6, Przemówienie obrońcy Peczenika, k. 140–142.
28 Ibidem, k. 142–143.
29 Ibidem, k. 143–145.
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natomiast Henryk Adamus zrozumiał swój błąd i w czasie procesu okazał skruchę. Oskarżony był 
„nieszczęśliwy”, gdyż został zmuszony do utworzenia organizacji i aktywnego w niej udziału. 
Mieczysław Zawadzki prosił, aby przy orzekaniu wyroku sąd miał te okoliczności na uwadze30. 

Jako ostatni wystąpił adwokat Roman Herman, który bronił Wacława Piwowarskiego i Zdzi-
sława Łupki. Antykomunistyczną organizację AP nazwał „związkiem rycerzy rabunkowych”, 
którzy dążyli do zburzenia „ładu” i „praworządności” w Polsce Ludowej. W opinii Hermana byli 
to „pseudopatrioci”, którym nie leżało na sercu dobro ojczyzny. Wykonywali wyroki na osobach, 
które wiernie służyły Polsce Ludowej. W takiej organizacji działali oskarżeni Wacław Piwowarski 
i Zdzisław Łupka. Adwokat twierdził, że Łupka przyznał się do działalności konspiracyjnej, nie 
zasłaniając się „krętactwem” i „matactwem”. Starając się umniejszyć rolę Piwowarskiego w orga-
nizacji, obrońca stwierdził, że na jego korzyść przemawiał krótki, bo tylko trzymiesięczny staż 
konspiracyjny. Próbował oddalić od swojego klienta wszelkie oskarżenia dotyczące wykonania 
wyroku na kpr. Kamionce. Twierdził, że wyrok wykonał Wacław Wójcikowski, a zmuszony przez 
niego Piwowarski oddał „z płaczem” strzał w denata31.

Po zakończonej obronie głos zabrali oskarżeni. Ksiądz Oborski prosił o wyrok uniewinniają-
cy. Wyznał, iż dużą przykrość sprawiło mu to, że oskarżyciel domagał się dla niego kary śmierci. 
Nie mógł zrozumieć, jak człowiek, któremu nie udowodniono winy, może zostać skazany na 
śmierć. Nie miał pojęcia, że istnieją takie matki, którym obojętny jest los najbliższych. Ksiądz 
wierzył, że dziecko uniknęło śmierci, że jego matkę ruszyło sumienie i odwiodło ją od tego 
czynu. Kiedy dowiedział się, że jego starania okazały się bezowocne, miał żal, że młodemu 
chłopakowi odebrano życie32. 

Ksiądz Gadomski również prosił o łagodny wymiar kary. W swoim ostatnim słowie z oszczer-
czych pomówień nie zrezygnowała Maria Grabińska. Do samego końca upierała się, że na śmierć 
swojego syna zgodziła się pod przymusem, a gdy on zginął, jej życie straciło sens33.

Pozostali członkowie okazali żal i skruchę za swoje czyny i przynależność konspiracyjną. 
Prosili, aby wydając wyrok, sąd miał na uwadze ich młody wiek i nie skazywał ich na długoletni 
pobyt w więzieniu, gdyż po wyjściu na wolność chcieliby naprawić swoje błędy, rehabilitując 
się w ten sposób wobec ojczyzny34. 

Punktem kulminacyjnym całego procesu było ogłoszenie wyroku, które nastąpiło 22 stycznia 
1951 r. Był on odzwierciedleniem aktu oskarżenia, gdyż w pełni go popierał. W „procesie wol-
bromskim” zapadły następujące wyroki: trzy kary śmierci, orzeczone względem Henryka Adamu-
sa, Tadeusza Podsiadły i Zdzisława Łupki, cztery kary dożywotniego pozbawienia wolności dla 
ks. Piotra Oborskiego, Zbigniewa Gadomskiego, Marii Grabińskiej i Wacława Piwowarskiego, 
15 lat więzienia dla Stanisława Barczyka i Czesława Krężla oraz 10 lat dla Edmunda Rogal-
skiego. Podstawą prawną wyroku był Dekret z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie 
niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa. Osoby, które otrzymały karę śmierci, w myśl 
art. 32 par. 2 i art. 33 par. 3 kodeksu karnego Wojska Polskiego zostały skazane na utratę praw 
publicznych, honorowych i obywatelskich na zawsze oraz przepadek mienia, które przechodziło 
na rzecz Skarbu Państwa35.

30 AIPN Kr, 07/2365, t. 6, Obrońca Zawadzki broni Adamusa, k. 152–154.
31 Ibidem, Przemówienie obrońcy Hermana, k. 146–149.
32 Ibidem, Ostatnie słowa oskarżonych, oskarżeni Oborski i Gadomski, k. 155–156; ADK, XO, 1/2, Sprawa wol-
bromska księży Piotra Oborskiego i Zbigniewa Gadomskiego, 1951 r., k. 114–115.
33 Ibidem, Ostatnie słowa oskarżonych, oskarżona Grabińska, k. 157. 
34 Ibidem, Ostatnie słowa oskarżonych, oskarżeni Podsiadło, Adamus, Łupka, Barczyk, Piwowarski, Rogalski, 
Krężel, k. 157–159.
35 AIPN Kr, 111/2549, Zawiadomienie zastępcy szefa WSR w Krakowie, ppłk. Juliana Polana-Haraschina, o zasą-
dzonych karach śmierci, k. 96; AIPN Kr, 077/224, Wyrok w procesie bandy Armia Podziemna, b.p.; ADK, XO, 
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Orzeczone kary śmierci sąd uzasadniał tym, że Adamus, Podsiadło i Łupka wchodzili w skład 
pionu dowódczego, a więc kierowali organizacją. W szczególności obciążono Henryka Adamusa, 
gdyż był głównym dowódcą AP i wprowadził w struktury organizacyjne wiele osób36.

Sąd uznał, że duchowni w pełni zasługiwali na dożywotnie więzienie, gdyż pełniąc posługę 
duszpasterską, nadszarpnęli zaufanie, które pokładali w nich wolbromscy parafianie. Względem 
Marii Grabińskiej sąd orzekł, że była to osoba szczególnie zdemoralizowana, gdyż ponosiła nie-
jako odpowiedzialność za los, który zgotowała swojemu dziecku, ale tłumaczył jej zachowanie 
tym, że działała z inspiracji ks. Oborskiego37. 

Wydając wyrok względem Piwowarskiego, Krężla, Barczyka i Rogalskiego, sąd uzasadnił 
swoją decyzję tym, że byli młodymi, niedoświadczonymi ludźmi, którzy zostali wprowadzeni 
do organizacji przez starszych kolegów, i to oni przyczynili się do ich całkowitego „rozkładu 
moralnego”38. 

Prezydent nie skorzystał z prawa łaski w stosunku do osób skazanych na karę śmierci39. Wyroki 
wykonano 6 marca i 6 września 1951 r. Henryk Adamus, Tadeusz Podsiadło i Zdzisław Łupka 
zostali rozstrzelani na placu więziennym Centralnego Więzienia w Krakowie przy ul. Montelupich. 

Cała sprawa znalazła swój oddźwięk w prasie. Z inspiracji władzy w jak najgorszym świetle 
przedstawiano ludzi związanych z podziemiem wolbromskim, wplątując w to duchownych 
i Kościół katolicki. Rządzącym zależało, aby kłamliwa propaganda zyskała jak najszerszy zasięg.

Władze komunistyczne obawiały się niespodziewanych reakcji ze strony oskarżonych, dla-
tego zrezygnowano z transmitowania procesu na żywo; tę lukę informacyjną miały wypełnić 
reżimowa prasa i propagandowe publikacje. W tygodnikach drukowano reportaże i fotoreportaże 
z krakowskiej sali rozpraw. Sprawa wolbromska była także komentowana w Polskim Radiu oraz 
Kronice Filmowej. 

„Proces wolbromski” miał szeroki oddźwięk w opinii publicznej. W zakładach pracy i szkołach 
organizowano specjalne zebrania, uczestniczyli w nich też funkcjonariusze UB. Ich zadaniem było 
obserwowanie ludzi, nastrojów i reakcji społecznych. Po zakończonym procesie ukazało się kilka 
propagandowych publikacji, które były dziełem polskich pisarzy – gloryfikatorów stalinizmu40.

„Trybuna Ludu” z 17 stycznia 1951 r. informowała: „Księża – dowódcy bandy dywersyjnej, 
organizowali potworne zbrodnie, doprowadzając młodzież do zwyrodniałych czynów”41. W arty-
kule zostały ukazane kulisy zbrodni, jaka miała miejsce w Wolbromiu. Nie zabrakło w nim także 
kolejnych oszczerczych pomówień skierowanych pod adresem księży Oborskiego i Gadomskiego. 
Proboszcza przedstawiono jako kierownika AP, który wydawał rozkazy i rozgrzeszał z popełnio-
nych czynów. Asystował mu w tym wszystkim jego podwładny, który pożyczył „bandytom” broń42. 

Sprawę wolbromską opisywał także „Dziennik Polski”. Już sam tytuł: Proces kierowanej 
przez księży bandy terrorystyczno-rabunkowej43, w krzywym zwierciadle ukazywał prawdziwe 

1/2, Sprawa wolbromska księży Piotra Oborskiego i Zbigniewa Gadomskiego, 1951 r., k. 117–136; AIPN Kr, 
07/3611, t. 1, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, k. 72–92.
36 AIPN Kr, 077/224, Wyrok w procesie bandy Armia Podziemna, b.p.; AIPN Kr, 07/3611, t. 1, Uzasadnienie 
wyroku, k. 104.
37 AIPN Kr, 077/224, Wyrok w procesie bandy Armia Podziemna, b.p.; AIPN Kr, 07/3611, t. 1, Uzasadnienie 
wyroku, k. 104.
38 AIPN Kr, 077/224, Wyrok w procesie bandy Armia Podziemna, b.p.
39 AIPN Kr, 07/3611, t. 1, Uzasadnienie wyroku, k. 105.
40 D. Wojciechowski, Księża niezłomni…; idem, Ks. Piotr Oborski…, s. 59–60; S. Sztaba, Sprawa księdza dr. Piotra 
Oborskiego, cz. 7, „Wiadomości Wolbromskie” 2012, nr 10, s. 6.
41 D. Wojciechowski, Ks. Piotr Oborski…, s. 61.
42 Ibidem; „Trybuna Ludu”, 17 I 1951. 
43 AIPN Kr, 07/218, Proces kierowanej przez księży bandy terrorystyczno-rabunkowej, b.p.
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oblicze duszpasterzy z Wolbromia. Autor tekstu zachował anonimowość, zdobył się jedynie na 
podpis inicjałem „sdl”. Drogę, którą kroczył ks. Oborski, porównał do wspinaczki alpinisty, 
który zdobywając szczyt, stara się znaleźć punkt oparcia w każdej szczelinie. W opinii autora 
tak samo postępował proboszcz, który wspinał się po ścianie, próbując różnych chwytów, aby 
tylko zdobyć zaplanowany szczyt. Punkt oparcia znalazł w „wykrętnych” zeznaniach, które go 
ostatecznie zgubiły44. 

Działalność AP oraz „proces wolbromski” przedstawione zostały także w propagandowych 
publikacjach. Autorem jednej z nich był Kazimierz Koźniewski, który napisał Białą plebanię 
w Wolbromiu. Tekst został opracowany w formie reportażu i ukazał się po dwóch miesiącach 
od wyroku. Publikacja zawierała zbiór wszystkich propagandowych tekstów, które drukowano 
w prasie podczas odbywającego się procesu. Koźniewski twierdził, że plebania w Wolbromiu 
była główną siedzibą podziemnej organizacji. Autor pisał: „Do plebanii w Wolbromiu chodziło 
się po akceptację morderstw, jak idzie się do apteki po proszek od bólu głowy”45. To właśnie tam 
miały zapadać najważniejsze decyzje, inspirowane przez wolbromski kler. 

W opowiadaniu Tadeusza Borowskiego odnaleźć można przekształcone nazwiska niektórych 
bohaterów AP oraz zmienioną nazwę miejscowości, w której rozegrały się główne wydarzenia. 
Używając kamuflażu, autor przedstawił w tekście fikcyjne postaci. Drwiąc z prawdy, napisał, 
że ks. Piotr Oborski – w tekście występujący pod zmienionym nazwiskiem P. Obora – pocho-
dził z miejscowości Szpotawa k. Krakowa i stał na czele „kułackiej bandy”, zajmował się też 
produkowaniem bomb, które były przeznaczone do niszczenia spółdzielni produkcyjnych. Jego 
życie upływało w „luksusie” i „dobrobycie”. Podczas okupacji „podżegał” do zabijania człon-
ków społeczności żydowskiej. Mieszkańców Wolbromia autor ukazał jako bandę szabrowników 
i szczwanych lisów; podczas wojny mieli się oni wzbogacić na żydowskich majątkach. 

Brnąc dalej w wir komunistycznej propagandy, autor pisał, że to ks. Oborski wyszedł z ini-
cjatywą wykonania wyroku na Waldemarze Grabińskim, uznając go za „parszywą owcę”, prze-
szkadzającą w prowadzeniu dalszej „zbrodniczej działalności”. Borowski włożył w usta ks. Obor-
skiego następujące słowa: „Zabijamy dla […] większej chwały Pana Boga, bo nam są dane usta 
do chwalenia Pana Boga, a nie komarowi, nie musze […], nie bezbożnemu, złemu krnąbrnemu 
dzieciakowi”46. W opowiadaniu Borowskiego taką przemowę wygłosił dziekan Obora do Marii 
Grabińskiej. Ją zaś pisarz przedstawił jako postać tragiczną, która próbowała odwieść księdza 
od morderstwa. W opowiadaniu to proboszcz był szefem AP, zatwardziałym wrogiem nowego 
systemu, podburzającym społeczeństwo do czynnego wystąpienia. Kres jego działalności nastą-
pił w chwili aresztowania. Oficer śledczy, przed którym kapłan składał zeznania, zwrócił się do 
niego słowami: „Ciężko, prawda, popatrzeć w twarz narodowi, kiedy maczało się ręce w krwi 
dzieci. No to, ja księdzu pomogę. Zacznijmy od początku. Jak to było, kiedy Obłupek przyszedł 
do księdza dziekana?”47.

Akta osobowe tajnych współpracowników Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicz-
nego w Olkuszu zawierały obszerne informacje na temat wypowiedzi dotyczących „procesu 
wolbromskiego”. Tajny współpracownik „Stasiek” donosił, że 30 stycznia 1951 r. załoga zakładu 

44 D. Wojciechowski, Ks. Piotr Oborski…, s. 62–63; AIPN Kr, 077/218 i 219, Proces kierowanej przez księży 
bandy terrorystyczno-rabunkowej, b.p.; AIPN Kr, 077/249, Zeznania oskarżonego księdza Oborskiego w procesie 
bandy terrorystyczno-rabunkowej, b.p.
45 K. Koźniewski, Biała plebania w Wolbromiu, Warszawa 1951, b.p.; S. Sztaba, Sprawa księdza dr. Piotra Obor-
skiego…, cz. 7, s. 6; D. Wojciechowski, Ks. Piotr Oborski…, s. 68–69; W. Czuchnowski, Zabijcie mojego syna...
46 T. Borowski, Dysputy księdza dobrodzieja [w:] Proza, red. T. Drewnowski, J. Szczęsna, S. Buryła, Kraków 
2004, s. 376.
47 T. Borowski, Dysputy księdza dobrodzieja…, s. 388; W. Czuchnowski, Zabijcie mojego syna...; S. Sztaba, 
Sprawa księdza dr. Piotra Oborskiego…, cz. 7, s. 6; D. Wojciechowski, Ks. Piotr Oborski…, s. 69.
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„Bispol” w miejscowości Biała wypowiadała się w sposób negatywny na temat księży Oborskiego 
i Gadomskiego, twierdząc, że powinni oni dostać karę śmierci48. 

W miejscowości Wietrzychowice, powiat Dąbrowa Tarnowska, odbyło się zebranie, na któ-
rym przedstawiciel powiatu Ludwik Bujak zreferował zgromadzonym sprawę sądzonych księży. 
Także i w tym wypadku miejscowa ludność uważała, że „zbrodniarzy wolbromskich” powinna 
spotkać najwyższa kara49.

W opinii społecznej nie brakowało również wypowiedzi, które broniły duszpasterzy z Wol-
bromia. Jedną z takich osób okazała się kelnerka z gospody nr 2 w Olkuszu. Twierdziła, że księża 
zostali niesłusznie osądzeni, a prasa i radio przedstawiały ich w sposób odbiegający od prawdy, 
dlatego nie słuchała radia, które nadawało relację z procesu. Za swoje wypowiedzi została aresz-
towana i skazana50.

Pracownicy spółdzielni w Tymbarku, powiat Limanowa, bronili ks. Oborskiego. Twierdzili, 
iż ksiądz dobrze zrobił, że nie powiadomił UB o istnieniu organizacji, gdyż obowiązywała go 
tajemnica spowiedzi51. 

„Proces wolbromski” był jednym z wielu pokazowych procesów politycznych w powojennej 
Polsce. Został w nim ukazany wykrzywiony obraz prawdziwej działalności AP. „Zbiry w sutan-
nach”, „bandyci w sutannach”, „banda terrorystyczno-rabunkowa”, „mordercy z Wolbromia” 
– to tylko niektóre wyrażenia i zwroty, używane przez „sprawiedliwych” w trakcie odbywającej 
się rozprawy. Cała sprawa była „wyreżyserowaną farsą”, w której główne role odegrali ks. Piotr 
Oborski i wikary Zbigniew Gadomski.

W procesie orzeczono trzy wyroki śmierci, cztery kary dożywotniego więzienia, 15 lat zasą-
dzono względem dwóch osób oraz 10 lat pozbawienia wolności dla jednej osoby. Ofiarę życia 
złożył także ks. Piotr Oborski, zamęczony w rawickim więzieniu w 1952 r. 

48 D. Wojciechowski, Ks. Piotr Oborski…, s. 64; AIPN Kr, 039/3, Materiały z procesu ks. Gadomskiego i Obor-
skiego, k. 42.
49 AIPN Kr, 039/3, Materiały z procesu ks. Gadomskiego i Oborskiego, k. 42.
50 D. Wojciechowski, Ks. Piotr Oborski…, s. 65.
51 AIPN Kr, 039/3, Materiały z procesu ks. Gadomskiego i Oborskiego, k. 43.
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elżbieta Mania 
Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Obchody oficjalnych świąt i rocznic  
na Uniwersytecie Poznańskim1 w latach 1945–1956

Znaczenie i rola, jaką odgrywają święta w życiu społecznym, zależą nie tylko od ich treści 
i sposobu obchodzenia, ale również od kontekstu politycznego, czego znaczącym przykładem 
był okres po II wojnie światowej w Polsce. Nowy ustrój państwa, a przede wszystkim oparty na 
ideologii komunistycznej system organizacji społeczeństwa, zmierzał do opanowania wszelkich 
sfer życia społecznego. Nowe władze ustaliły także własny katalog uroczystości i zobligowały 
wszystkich obywateli do uczestnictwa w nich, stwarzając tym samym pozory masowej akceptacji 
panującej formy rządów2. 

Wyjątkową „opieką” objęto zwłaszcza instytucje edukacyjne, w tym uniwersytety, które 
w założeniu władz partyjno-państwowych miały wychowywać ludzi popierających wprowadzony 
porządek. Pozyskanie środowiska akademickiego nie było jednak sprawą łatwą z uwagi na autorytet 
uczonych, ukształtowanych w przedwojennych realiach, oraz wiek studentów – ludzi w zasadzie 
już dorosłych3. Zmieniono zatem przepisy prawne, określono nowe kryteria doboru wykładow-
ców i studentów, na nowo zdefiniowano treści nauczania oraz wychowania, wpływano nawet na 
atmosferę uczelni, m.in. wprowadzając obowiązek uczestnictwa w oficjalnych świętach systemu. 

Na Uniwersytecie Poznańskim, podobnie jak na innych uczelniach w tym okresie, obchodzono 
kilka rodzajów świąt. Pierwszy z nich stanowiły tradycyjne uroczystości akademickie: inauguracja 
nowego roku, dzień patrona czy jubileusz powstania uczelni. Drugi wyznaczały rocznice związane 
z datami urodzin lub śmierci znanych ludzi, najczęściej pisarzy, muzyków, naukowców. W latach 
powojennych obowiązkowym kultem objęto zwłaszcza klasyków marksizmu-leninizmu oraz 
przywódców partyjno-państwowych. Czczono ponadto wybrane wydarzenie historyczne. Trzecim 
rodzajem świąt były dni, tygodnie i miesiące promujące współpracę z państwami tzw. demokracji 
ludowej, w które włączała się społeczność UP. Do tego dochodziły odrębne kalendarze świąt: 
religijnych, narodowych i politycznych. Warto jednak podkreślić, iż pierwsze z nich sukcesywnie 

1 W artykule posługuję się nazwą Uniwersytet Poznański, którą 24 XII 1955 r. zmieniono na Uniwersytet im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu.
2 O obchodach świąt i rocznic w okresie powojennym pisali m.in.: P. Sowiński, Komunistyczne święto. Obchody 
1 maja w latach 1948–1954, Warszawa 2008; A. Dytman-Stasieńko, Święto zawłaszczonych znaczeń. 1 Maja 
w PRL. Ideologia, rytuał, język, Wrocław 2006; P. Osęka, Rytuały stalinizmu. Oficjalne święta i uroczystości rocz-
nicowe w Polsce 1944–1956, Warszawa 2006; J. Wojsław, Obraz teraźniejszości w propagandzie komunistycznej 
Polski lat 1949–1954, Gdańsk 2009, s. 127–175; T. Ruzikowski, Obchody milenijne w Warszawie i województwie 
warszawskim w 1966 roku [w:] M. Brodala, A. Lisiecka, T. Ruzikowski, Przebudować człowieka. Komunistyczne 
wysiłki zmiany mentalności, red. M. Kula, Warszawa 2001, s. 261–367; R. Kupiecki, „Natchnienie milionów”. 
Kult Józefa Stalina w Polsce 1944–1956, Warszawa 1993, s. 74–115; I. Main, Trudne świętowanie. Konflikty wokół 
obchodów świąt państwowych i kościelnych w Lublinie (1944–1989), Warszawa 2004; W. Mazowiecki, Pierwsze 
starcie. Wydarzenia 3 Maja 1946, Warszawa 1998. 
3 Hanna Świda-Ziemba w książce Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii (Kraków 2010) przepro-
wadziła analizę światopoglądu zbiorowego młodzieży, biorąc m.in. pod uwagę jej wiek. Wyróżniła kilka wzorów 
zachowań, opisała też postawy i wartości, jakimi kierowali się młodzi ludzie. 
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usuwano z oficjalnych obchodów4 i w roku akademickim 1948/1949 de facto przestano obchodzić 
ten typ uroczystości. Inne święta zachowały się, choć zgodnie z wytycznymi władz partyjno-
-państwowych nadawano im cechy „praworządności socjalistycznej”.

Do podstawowych form świętowania wyżej wymienionych uroczystości należały akademie, 
wykłady okolicznościowe, odczyty, pochody, manifestacje, koncerty, ponadto capstrzyki, zawody 
sportowe i zabawy. Wszystkie wymagały specjalnej oprawy, przygotowanego scenariusza i cho-
reografii. W czasie obchodów uroczystości przestrzeń uczelni stawała się miejscem eksponowa-
nia okolicznościowych dekoracji, do których należały plakaty, odezwy, ulotki, hasła, wizerunki 
i popiersia, zwłaszcza przywódców partyjno-państwowych oraz klasyków marksizmu-leninizmu. 
Wykorzystywano też flagi, sztandary czy szturmówki. Oprawa pochodów i wieców uzupełniała 
powyższy kanon. Choć odbywały się one poza murami uniwersyteckimi i stanowiły spektakl 
wspólny dla wszystkich mieszkańców Poznania, to wykładowcy, pracownicy administracyjni 
i studenci mieli obowiązek w nich uczestniczyć. Z kolei na uczelni organizowano okolicznoś-
ciowe wystawy. Wykorzystane w nich metody propagandy, m.in. wizualnej czy werbalnej, znaj-
dowały swe odzwierciedlenie zwłaszcza w oficjalnych obchodach, narzuconych politycznie5. Ich 
intensywność i skala zależały od rodzaju święta i wagi, jaką przywiązywali do niego przywódcy 
partyjno-państwowi. 

W poznańskim środowisku uniwersyteckim organizatorami oficjalnych świąt i rocznic były 
władze uczelni, w tym Senat Akademicki UP oraz aktywni członkowie organizacji naukowych, 
społecznych i politycznych, w szczególności należący do komitetów obchodu danego święta. 
W pierwszych latach powojennych na UP funkcję tę pełniły również liczne organizacje młodzie-
żowe. Kronika uniwersytecka wylicza poza Bratnią Pomocą 28 kół naukowych oraz trzynaście 
regionalnych, które zlikwidowano w 1950 r.6 W pierwszym dziesięcioleciu po zakończeniu II wojny 
światowej działały także organizacje przyjaźni między narodem polskim a niektórymi innymi 
narodami7. Wśród pozostałych zrzeszeń były akademickie związki branżowe, artystyczne czy 
religijne. Większość z nich nie zdążyła rozwinąć swojej działalności, gdyż w latach 1946–1948 
uległa likwidacji8. 

Tymczasem w miarę umacniania się hegemonii Polskiej Partii Robotniczej, a następnie Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej, jej kierownicza rola, także jako naczelnego organizatora świąt, 
nie budziła wątpliwości. W powojennej Polsce pieczę nad całokształtem formalnych obchodów 
sprawował Komitet Centralny PZPR wraz z oddziałami na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, 
miejskim i zakładowym-uczelnianym. Ministerstwo Oświaty, a potem Ministerstwo Szkolnictwa 
Wyższego, oraz wiele innych organów powołanych do kierowania środowiskiem młodzieżowym 
realizowały politykę wytyczoną przez Biuro Polityczne, Sekretariat oraz odpowiednie wydziały 

4 Niniejsza klasyfikacja obchodzonych na uniwersytetach uroczystości jest wzorowana na podziale świąt szkol-
nych, dokonanym przez Krzysztofa Kosińskiego (K. Kosiński, O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 
1945–1956, Warszawa 2000, s. 233). 
5 Więcej o formach propagandy wizualnej na Uniwersytecie Poznańskim pisałam w artykule Propaganda 
wizualna jako element sowietyzacji Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1945–1956 [w:] Wizualizacje historii, 
red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2012, s. 168–174.
6 Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za lata akademickie 1945–1954/55, Poznań 1958, s. 828–843, 862–868.
7 Były to: Akademicki Związek Przyjaciół Łużyc „Prołuż”, Akademickie Towarzystwo Przyjaźni Polsko- 
-Czechosłowackiej, Akademicki Związek Przyjaźni Polsko-Jugosłowiańskiej oraz Akademickie Koło Przyjaźni 
Polsko-Szwedzkiej (ibidem, s. 868–870).
8 Kronika uniwersytecka wymienia: Akademicki Związek Morski Oddział w Poznaniu, Akademicki Związek 
Zachodni, Akademickie Koło Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację, Chór Akade-
micki w Poznaniu, Artystyczno-Literacki Klub Akademicki, Akademicki Zespół Artystyczny oraz Stowarzyszenie 
Polskiej Akademickiej Młodzieży Ewangelickiej w Poznaniu (ibidem, s. 824–872). Studenci UP należeli także do 
Sodalicji Mariańskiej, Duszpasterstwa Akademickiego i Caritas Academica.
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KC PPR/PZPR9. Podobną rolę odgrywał resort, a następnie Ministerstwo Informacji i Propagandy, 
zajmujące się m.in. propagandą masową w kraju10. 

Wytyczne kierownictwa partyjno-państwowego, trafiające na poznański uniwersytet w formie 
okólników, realizowali zwłaszcza członkowie Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy UP 
oraz aktywiści młodzieżowych organizacji politycznych11. Po ujednoliceniu ruchu młodzieżowego 
w 1948 r. i nadaniu mu silnie ideologicznego zabarwienia rolę tę odgrywały Związek Akademicki 
Młodzieży Polskiej, a następnie Związek Młodzieży Polskiej. Organizacje akademickie, które 
weszły w skład powyższych związków, przestały istnieć jako autonomiczne jednostki12. Proces 
unifikacji kontynuowano w 1950 r., kiedy to Zrzeszenie Studentów Polskich przejęło zlikwido-
waną Bratnią Pomoc, a także objęło patronat nad pozostałymi organizacjami naukowymi13. Na 
UP funkcjonowały ponadto Zakładowa Organizacja Związkowa, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-
-Radzieckiej i Koło Ligi Kobiet14.

Należy jednak podkreślić, że tuż po wojnie, gdy kierownictwo partyjno-państwowe, w tym 
także władze miejskie Poznania, rozpoczęło już pierwsze oficjalne obchody świąt i rocznic, 
władze uczelni, pracownicy naukowi, administracyjni i studenci UP całą swą troskę skupili 
na ratowaniu mienia uniwersyteckiego, odbudowie zniszczonych gmachów oraz rozpoczęciu 
wykładów i ćwiczeń. 

Tradycyjne uroczystości akademickie
Omawiając najbardziej charakterystyczne uroczystości na uniwersytecie, rozpocząć wypada od 

tradycyjnych świąt akademickich, do których należała inauguracja nowego roku. Uroczystość tę 
rozpoczynano w Auli Uniwersyteckiej w obecności zaproszonych gości, Senatu Akademickiego, 
wykładowców oraz młodzieży. Początek nowego roku na UP inicjował rektor, witając wszystkich 
obecnych, a następnie wygłaszając sprawozdanie dotyczące poprzedniego roku, w którym przed-
stawiał osiągnięcia i dalsze potrzeby uniwersytetu. Po przemówieniu jeden z uczonych wygłaszał 
wykład inaugurujący. Poza tematami stricte naukowymi, poświęconymi głównie historii, literaturze 
czy medycynie, były i takie, które przedstawiały problematykę naukową w nawiązaniu do nowej 
doktryny ideologicznej, m.in. wykłady prof. dr. Tadeusza Szczurkiewicza „Materializm histo-
ryczny a socjologia” (2 października 1950 r.) oraz prof. dr. Antoniego Peretiatkowicza „Zasady 
praworządności socjalistycznej” (1 października 1955 r.)15. 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego była także okazją do złożenia przyrzeczenia. 
Studenci zobowiązywali się wówczas do terminowego ukończenia studiów, bronienia dobre-
go imienia uczelni, przestrzegania dyscypliny pracy i „wszelkich zarządzeń władzy ludowej”. 

9 Więcej o organach powołanych do kierowania środowiskiem młodzieżowym w strukturach PZPR zob. M. Wierz-
bicki, PZPR a środowisko młodzieżowe (1948–1990) [w:] PZPR jako machina władzy, red. D. Stola, K. Persak, 
Warszawa 2012, s. 267–298.
10 M. Czyżniewski, Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce 1944–1956, Toruń 2005, s. 38–59; A. Kraw-
czyk, Pierwsza próba indoktrynacji. Działalność Ministerstwa Informacji i Propagandy w latach 1944–1947, 
Warszawa 1994.
11 O działaniach POP PZPR na UP pisałam w artykule Rola POP PZPR w procesie sowietyzacji uczelni (1948–1956). 
Przypadek Uniwersytetu Poznańskiego [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2011. Referaty, red. P. Gasztold-Seń, 
Ł. Kamiński, Warszawa 2012, s. 19–30.
12 Były to: Związek Walki Młodych, Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, Związek Młodzieży Wiejskiej 
„Wici”, Związek Młodzieży Demokratycznej, Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. 
13 Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za lata akademickie 1945–1954/55, Poznań 1958, s. 824–826.
14 Ibidem, s. 807–824.
15 Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za lata akademickie 1945–1954/55, Poznań 1958, s. 15; Kronika Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok szkolny 1955/56, Poznań 1957, s. 25–35.
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W latach 1945–1956 tekst przyrzeczenia kilkakrotnie ulegał zmianie. Części oficjalnej uroczy-
stości towarzyszyły także imprezy rozrywkowe. Przykładem niech będzie typowa inauguracja 
roku akademickiego 1951/1952. 29 września, a więc na dwa dni przed oficjalnym rozpoczęciem, 
w Collegium Maius (czyli gmachu UP) przy ul. Fredry otwarto wystawę poświęconą wakacjom 
studenckim. W tym samym dniu o godz. 20.00 zorganizowano zabawę inauguracyjną w auli 
Uniwersytetu Poznańskiego. 30 września na godz. 10.00 zapraszano na seans filmu Rada Bogów 
(Der Rat der Götter) produkcji NRD z 1950 r. w kinie „Muza”, a o 16.00 w auli UP odbył się 
koncert w wykonaniu studentów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. 1 października, a więc 
w dniu inauguracji, w Operze im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu wystawiono Halkę. Imprezy 
sportowe również rozpoczynały się dwa dni wcześniej. Były wśród nich mecz tenisowy między 
AZS a Gwardią, trójmecz siatkówki: AZS–Kolejarz–Budowlani oraz mecz tenisa stołowego: 
AZS–Ogniwo. Bilety wstępu do opery, kina i na zabawę taneczną były do nabycia w Komitetach 
Uczelnianych ZSP wszystkich uczelni wyższych Poznania16. 

W pierwszych latach powojennych w planie inauguracji nowego roku oficjalnie informowano 
o mszy świętej. Począwszy od roku akademickiego 1945/1946, poprzedzała ona akademie odby-
wające się w auli UP. Odprawiał ją w kościele św. Marcina przy ul. Fredry duszpasterz młodzieży 
akademickiej o. dr Bernard Przybylski17. Jak informuje jeden z raportów Wojewódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu, od 1948 r. msze nie były przewidziane w programie 
obchodów. Wszelkie ulotki podpisane przez Duszpasterstwo Akademickie informujące o mszy 
inauguracyjnej, rozwieszane w gmachach UP, były natychmiast ściągane przez aktywistów par-
tyjnych. O takich przypadkach informowano lokalne służby, WUBP w Poznaniu oraz Egzekutywę 
POP PZPR na UP. Ponadto, jak podkreśla inny z meldunków, „organizacje partyjne i ZMP-owskie 
wykaz[ywały] pełną mobilizację na odcinku niedopuszczenia do masowego wzięcia udziału stu-
dentów w mszach organizowanych przez duszpasterstwo akademickie w związku z rozpoczęciem 
roku akademickiego. Wszystkie uczelnie w tym okresie zorganizowały interesujące dla studentów 
wycieczki, zabawy, przygotowania do marszów jesiennych, wyjazdy na wykopki itp.”18

Drugim z kolei tradycyjnie szkolnym świętem był dzień patrona. Uniwersytet Poznański na pod-
stawie uchwały Rady Ministrów dopiero 24 grudnia 1955 r. otrzymał nazwę: „Uniwersytet im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu”. Dla uczczenia tego wydarzenia 11 lutego 1956 r. o godz. 10.00 
zorganizowano uroczystą akademię. Wzięli w niej udział wiceminister szkół wyższych Eugenia 
Krassowska, przedstawiciel Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej – Józef Pieprzyk, sekre-
tarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR – Wincenty Kraśko, sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR 
– Kazimierz Piasecki oraz przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej – Franciszek 
Frąckowiak. Uroczystość rozpoczęło przemówienie rektora, prof. dr. Jerzego Suszki. W dalszej 
kolejności głos zabrali zaproszeni goście i przedstawiciel młodzieży. Referat okolicznościowy 
o Adamie Mickiewiczu wygłosił dr Lesław Eustachiewicz, ukazując sylwetkę poety na tle epoki 
romantyzmu. Przypomniał także związki Mickiewicza z Wielkopolską, które jego zdaniem prede-
stynowały uczelnię do noszenia jego imienia19. W części drugiej uroczystości odbyły się występy 
artystyczne, w których udział wzięła Orkiestra Symfoniczna i Chór Chłopięco-Męski Państwowej 
Filharmonii oraz artyści Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki i Państwowych Teatrów 

16 Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Dokumenty Życia Społecznego [dalej: BR-DŻS], Plakat informujący 
o uroczystej inauguracji roku akademickiego 1951/1952.
17 Inauguracja roku akademickiego, „Głos Wielkopolski”, 14 XII 1945, s. 4.
18 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu [dalej: AIPN Po], 0/06/68/17, Sprawozdanie 
WUBP w Poznaniu, 5 X 1953 r., k. 264.
19 Zaszczytne miano Uniwersytetu im. A. Mickiewicza bodźcem do dalszej pracy, „Głos Wielkopolski”, 12–13 II 
1956, s. 1.
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Dramatycznych w Poznaniu. Aby umożliwić pracownikom i studentom UAM jak najliczniejszy 
udział w akademii, rektor zawiesił w tym dniu wszystkie wykłady i ćwiczenia20. Na wieczór 
zaplanowano w Auli Uniwersyteckiej wielki bal dla pracowników akademickich i studentów21.

Podobny przebieg miały obchody jubileuszu dziesięciolecia istnienia uczelni. 24 lutego 
1955 r. Aulę Uniwersytecką „wypełnili przedstawiciele nauki, pracownicy kultury i sztuki, 
Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Szkół Wyższych i licznie przybyła młodzież”22 – opisy-
wał „Głos Wielkopolski”. Obszerne sprawozdanie z dotychczasowej działalności złożył rektor 
poznańskiej uczelni prof. dr Jerzy Suszko. W swoim przemówieniu eksponował działalność 
podziemną pracowników w czasie okupacji i rozpoczęcie pracy naukowo-dydaktycznej po 
wyzwoleniu miasta, począwszy od 27 marca 1945 r. Wspominał naukowców, którzy zginęli 
w wyniku działań wojennych, oraz szkody materialne, jakich doznała poznańska uczelnia. 
Omówił zmiany organizacyjne uniwersytetu, zwłaszcza wydzielenie się Akademii Medycznej 
i Wyższej Szkoły Rolniczej, oraz osiągnięcia naukowe. Gdy rektor skończył swą przemowę, 
wystąpił przedstawiciel młodzieży ZMP-owskiej, składając wykładowcom podziękowanie za 
ich pracę naukowo-pedagogiczną. Następnie głos zabrał prof. dr Antoni Peretiatkowicz, wygła-
szając odczyt „O niektórych osiągnięciach fizyki w Polsce Ludowej”. Uroczystość zakończono 
odczytaniem nazwisk naukowców i pracowników administracyjnych odznaczonych Medalami 
10-lecia Polski Ludowej23. Z okazji trwającego jubileuszu w gmachu Biblioteki Głównej zor-
ganizowano wystawę ponad sześciuset prac uczonych poznańskiej uczelni. Równolegle do niej 
urządzono drugą ekspozycję związaną z wyzwoleniem Poznania w 1945 r.24

Święta państwowe
Obchody tradycyjnych uroczystości akademickich uzupełniały święta państwowe, o których 

już od 1945 r. informowała poznańska prasa, ogłaszając komunikaty KC PPR, dekrety ustano-
wione przez Radę Ministrów oraz ustawy sejmowe. Do najważniejszych uroczystości należały: 
1 Maja, zwany nieformalnie Świętem Pracy, Święto Narodowe Trzeciego Maja, Narodowe Święto 
Zwycięstwa i Wolności oraz Narodowe Święto Odrodzenia Polski. Najbardziej widowiskowym 
spektaklem był pochód pierwszomajowy. Jego tradycje łączono z obchodami z końca XIX w. Rząd 
komunistyczny w 1945 r. nadał mu charakter ogólnonarodowy, a następnie – zgodnie z ustawą 
z 1950 r. – państwowy. Rozmach przygotowań, w które włączyć się musiała społeczność uniwer-
sytecka, przybrał na sile wraz z powstaniem POP PZPR na UP. Jednakże i przed jej stworzeniem 
dzień ten obchodzono w sposób spektakularny25. 

Wielokrotnie święto to poprzedzała akademia organizowana w Auli Uniwersyteckiej, odbywa-
jąca się ostatniego dnia kwietnia. Jej program obejmował zagajenie rektora, referat okolicznościo-
wy wygłoszony przez sekretarza organizacji partyjnej, podsumowanie zobowiązań dokonane przez 
związek zawodowy i organizacje młodzieżowe oraz ewentualne wręczenie nagród i wyróżnień dla 

20 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), 2327, Korespondencja Katedry 
Pedagogiki – pisma rektora UP, 14 I 1956 r., k. 51 oraz 1 II 1956 r., k. 102; Kronika Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu za rok szkolny 1955/56, Poznań 1957, s. 41; Uroczyste nadanie poznańskiemu Uniwer-
sytetowi nazwy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, „Gazeta Poznańska”, 13 II 1956, s. 1.
21 Uniwersytet Poznański nazwany imieniem Adama Mickiewicza, „Głos Wielkopolski”, 13 I 1956, s. 1.
22 10-lecie Uniwersytetu Poznańskiego, „Głos Wielkopolski”, 25 II 1955, s. 2.
23 Ibidem.
24 Wystawa publikacji profesorów UP, „Głos Wielkopolski”, 26 II 1955, s. 4.
25 Pierwszy maja świętem ogólnonarodowym, „Głos Wielkopolski”, 27 IV 1945, s. 2; Pierwszy maj, „Głos Wielko-
polski”, 1 V 1945, s. 1; Lud pracujący na straży demokracji. Imponujący przebieg manifestacyj pierwszomajowych 
w Poznaniu, „Głos Wielkopolski”, 2 V 1946, s. 1–2.
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pracowników naukowych oraz administracyjnych. Po części oficjalnej następowała artystyczna 
część programu26. 1 maja o ustalonej godzinie pracownicy naukowi, administracyjni i studenci 
gromadzili się zazwyczaj przed gmachem Collegium Minus, by następnie wraz z pozostałymi 
uczestnikami uformować wielki pochód. Kolejność poszczególnych grup reprezentujących środo-
wisko akademickie była precyzyjnie określona, podobnie jak i ich miejsce w kolumnie parady. „Na 
czele pochodu [niesiony był] sztandar, za nim transparent z podaniem nazwy uczelni. W pierwszych 
szeregach maszer[owali] rektorzy, dziekani, profesorzy, dalej Liga Kobiet UP, a następnie grupa 
pracowników naukowych i admin[istracyjnych], za nimi studenci”27. 

Zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia wymagało wcześniejszych przygotowań. Zaj-
mowano się tym na zebraniach egzekutywy uniwersyteckiej POP PZPR. Realizowano przy tym 
oficjalne wytyczne. Z komitetu obchodu wydzielano więc podkomisje do zadań specjalnych. 
Pierwsza z nich zajmowała się dekorowaniem gmachu uczelni wewnątrz i na zewnątrz oraz kolum-
ny marszowej; druga – urządzaniem akademii. Już na kilka dni przed pochodem w budynkach 
akademickich wywieszano odezwy ogłaszające szczegóły przebiegu zbliżających się obchodów, 
w tym godzinę i miejsce zbiórki. Poza treściami czysto informacyjnymi afisz nie mógł się obejść 
bez wyeksponowanych wątków ideologicznych. 

W 1953 r. pisano: „Zbliża się dzień obchodu święta klasy robotniczej, święta międzynarodowej 
solidarności świata pracy. [...] Profesorowie, asystenci, pracownicy administracyjni i cała mło-
dzież studiująca, świadoma znaczenia dla pokoju na świecie swej codziennej pracy, włącza się do 
wysiłku całego narodu celem zwycięskiego wykonania czwartego roku Planu 6-letniego. Liczne 
zobowiązania pracowników naukowych, administracyjnych i młodzieży akademickiej naszej uczel-
ni podjęte dla uczczenia nieśmiertelnej pamięci wielkiego Przyjaciela Narodu Polskiego Józefa 
Stalina – oraz dla uczczenia Święta 1 Maja są naszym wkładem w dzieło umocnienia pokoju na 
świecie i w dzieło budowy socjalizmu w naszym kraju”28. Dalej nawiązywano do konieczności 
podniesienia poziomu ideologicznego badań naukowych i pracy dydaktycznej oraz głoszono hasła 
odwołujące się do budowy socjalizmu czy walki o pokój. Odświętny i właściwy ideologicznie 
klimat budowano także za pomocą okolicznościowych gazetek ściennych. 

Podczas tego święta używano zdecydowanie największej liczby rekwizytów. Należały do 
nich transparenty z hasłami i cytatami z przywódców partyjno-państwowych oraz teoretyków 
marksizmu-leninizmu, a także ich wizerunki, ponadto flagi Polski i Związku Radzieckiego. W tych 
dniach przystrajano także budynek Auli Uniwersyteckiej. Na jednej z dekoracji w centralnym 
punkcie gmachu, nieco ponad balkonem rozwieszono obszerny materiał. W jego centrum znalazły 
się dwa wizerunki. Profil twarzy Lenina był tłem dla profilu twarzy Stalina, jasne więc było, czyją 
rolę chciano uwypuklić. Przypominając osobę Lenina, odwoływano się do historii, ukazując przy 
tym ciągłość władzy. Poniżej widniało hasło podkreślające zwycięstwo socjalizmu, a jeszcze niżej 
umieszczono portret Bolesława Bieruta. Przekaz był więc czytelny, a podległość Polski względem 
Związku Radzieckiego unaoczniona. W analogiczny sposób można odczytać porządek pochodu, 
kolejność przemówień czy elementy graficzne niesionych rekwizytów, ta hierarchia była zresztą 
skrupulatnie przestrzegana podczas obchodów wszystkich oficjalnych świąt państwowych.

Następnym po uroczystościach pierwszomajowych było Narodowe Święto Trzeciego Maja, 
ustanowione już po I wojnie światowej, w rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej z 1791 r. 
W tym dniu urzędy, miejsca pracy, sklepy i szkoły były nieczynne. Dlatego podobnie jak w przy-

26 Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [dalej: AUAM], Protokoły z posiedzeń Senatu 
Akademickiego UAM z lat 1953–1956, Protokół z dnia 23 III 1956 r., k. 332.
27 AP Poznań, KU PZPR na UAM (zespół nr 3090), 1, Protokół z dnia 14 IV 1950 r.
28 Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu – Dokumenty Życia Społecznego [dalej: BR-DŻS], Odezwa do pracow-
ników naukowych i administracyjnych oraz młodzieży akademickiej Uniwersytetu Poznańskiego, 1 V 1953 r.
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padku 1 Maja, obchody miały charakter ogólnomiejski. Rozpoczynano je dzień wcześniej od 
capstrzyku wojskowego. Uroczystości trzeciomajowe inicjowała polowa msza święta na placu 
Wolności. Bezpośrednio po niej organizowano wiec organizacji politycznych i społecznych oraz 
defiladę Wojska Polskiego. Później następowała uroczysta akademia, podobnie jak w przypadku 
większości świąt, składająca się z części oficjalnej i artystycznej29. Przestrzeń miejską dekoro-
wano narodowymi symbolami, również osoby prywatne wywieszały na domach czy w oknach 
mieszkań biało-czerwone flagi. Tradycje tego święta, jego patriotyczny charakter, zgromadzenie 
tłumu ludzi, a także bliskość narzuconych politycznie obchodów Święta Pracy stały się bodźcem 
do demonstrowania przy tej okazji, zwłaszcza przez studentów, „antyrządowych zachowań”30. 

Do manifestacji środowisk akademickich doszło w różnych miastach Polski 3 maja 1946 r. 
Najgwałtowniejszy przebieg miały one w Krakowie, co ściągnęło poważne konsekwencje na 
krakowskie środowisko akademickie. Studenci poznańskich uczelni nie pozostali bierni wobec 
tych wydarzeń, organizując 13 maja 1946 r. wielką manifestację solidarnościową. Skala areszto-
wań uczestników była wówczas ogromna31. Święto trzeciomajowe stało się więc zagrożeniem dla 
władz, dlatego już w 1946 r. w obawie przed przyćmieniem obchodów Święta Pracy przystąpiono 
do likwidowania jego obchodów. 

Dwa lata później pismo z Ministerstwa Oświaty, podpisane przez podsekretarz stanu Eugenię 
Krassowską, informowało: „3 maja, dzień upamiętnienia tradycyjnej rocznicy narodowej postępo-
wego wysiłku patriotów Sejmu Wielkiego, będzie [...] wypełniony uroczystościami związanymi ze 
Świętem Oświaty, przypadającymi na dzień 2 i 3 maja. 3 Maja, w dniu Święta Oświaty, wykłady 
i zajęcia w szkołach wyższych nie odbędą się. Pochody w dniu 3 Maja nie są przewidziane, należy 
więc przestrzec młodzież przed samorzutnym ich organizowaniem”. W dalszej treści zarządzono, 
aby „wezwać młodzież do jak najliczniejszego udziału w zbiórkach publicznych organizowanych 
przez miejscowe Komitety Obywatelskie »Święta Oświaty« na rzecz funduszu społecznego dla 
zwalczania analfabetyzmu. Proszę Ich Magnificencje Rektorów o zaznajomienie z treścią powyż-
szego wszystkich pracowników i młodzieży studiującej”32. W odpowiedzi rektor poznańskiej 
uczelni sformułował pismo do wszystkich pracowników naukowych i administracyjnych UP33 
oraz odrębne do młodzieży akademickiej34, oba zgodne z wytycznymi ministerialnymi. 

Nieco dalej posunięto się w 1949 r., kiedy to rektor i Senat Akademicki UP wraz z władzami 
Akademii Handlowej i Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu wydali wspólną odezwę do młodzieży 
akademickiej. Zgodnie z okólnikiem Prezesa Rady Ministrów oraz zarządzeniem Ministerstwa 
Oświaty z 28 kwietnia 1949 r. napisano: „W dniu 3 maja 1949 r. będącym rocznicą konstytucji 
majowej, jak również w dniu 9 maja 1949 r. będącym rocznicą zwycięstwa nad Niemcami, we 
wszystkich warsztatach pracy, a więc m.in. i w szkołach wyższych, zajęcia odbywać się będą 
normalnie”35. Powyższą decyzję motywowano koniecznością wykonania planu 3-letniego. Pod-
kreślono, że choć „Konstytucja 3 maja jest jedną z najchlubniejszych kart naszej historii, jest 
dokumentem świadczącym o tym, że w Polsce wcześniej niż w innych krajach, uczyniono wielki 

29 Program uroczystości Święta 3 Maja, „Głos Wielkopolski”, 2 V 1945, s. 4.
30 Szerzej m.in. w: C. Brzoza, 3 Maja 1946 w Krakowie. Przebieg wydarzeń i dokumenty, Kraków 1996; Ł. Kamiń-
ski, Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944–1948. Formy pozainstytucjonalnego żywiołowego oporu społecznego, 
Toruń 2000, s. 160–193.
31 AIPN Po, 0/6/68/5, Raport specjalny WUBP w Poznaniu, 16 V 1946 r., k. 20–21; AIPN Po, 0/6/68/15, Spra-
wozdanie dekadowe Sekcji IV Wydziału V WUBP w Poznaniu, 21 V 1946 r., k. 21–23.
32 AUAM, 354/202, Pismo Ministerstwa Oświaty w sprawie 1 i 3 Maja, 24 IV 1948 r., k. 185.
33 Ibidem, Pismo rektora UP do wszystkich pracowników naukowych i administracyjnych, 29 IV 1948 r., k. 187.
34 Ibidem, Pismo rektora UP do młodzieży akademickiej, 29 IV 1948 r., k. 188.
35 AUAM, Protokoły z posiedzeń Senatu Akademickiego UP z lat 1946–1950, Tekst odezwy załączony do pro-
tokołu z dnia 2 V 1949 r., k. 148. 
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krok naprzód w kierunku realizacji sprawiedliwości społecznej”, nakazywano, by kolejną jej 
rocznicę uczcić „w skupieniu pracy”. Wszelkie odstępstwa od tego zarządzenia określono mia-
nem „prowokacji elementów wichrzycielskich”. Konkluzja odezwy zawierała jasne ostrzeżenie: 
„Wystąpienia takie byłyby czynem nierozważnym i szkodliwym, który by w swych następstwach 
przyniósł zarówno samej młodzieży jak również i naszym uczelniom nieobliczalne szkody”36.

Po kilku dniach świętowano ponownie, tym razem Święto Zwycięstwa i Wolności, upamięt-
niające zakończenie działań wojennych. Podczas pierwszych obchodów ogólnomiejskich oficjalną 
część uroczystości inaugurował 8 maja capstrzyk wojskowy oraz przemarsz przez miasto delegacji 
organizacji młodzieżowych. Święto Zwycięstwa i Wolności rozpoczynano polową mszą świętą 
na placu Wolności, w dalszej kolejności głos zabierali przedstawiciele władz, duchowieństwa, 
wojska, partii politycznych. Wspominano wówczas ze wzruszeniem 9 maja 1945 r., gdy wieloty-
sięczny tłum zebrany także na placu Wolności w Poznaniu odśpiewał Boże, coś Polskę i Rotę. Po 
tych przemowach rozpoczynano defiladę poznańskich organizacji i wojska37. W kolejnych latach 
oficjalne obchody były stale rozbudowywane, redukowano natomiast kościelną część uroczy-
stości. Poza udziałem w obchodach ogólnomiejskich środowisko uniwersyteckie uczestniczyło 
także w akademii adresowanej do społeczności studenckiej Poznania. Jej program tradycyjnie 
obejmował przemówienie rektora, referat i wystąpienia artystyczne38.

Przypadające 22 lipca Narodowe Święto Odrodzenia Polski czczono na pamiątkę ogłoszenia 
Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 r. Jednakże z powodu trwa-
jących wówczas wakacji święto to odbijało się na uczelni mniejszym echem. Nie zwalniało to 
UP z udziału w obchodach, na które wysyłano delegację. Częstym miejscem uroczystości była 
także Aula Uniwersytecka. Począwszy od 1945 r., uniwersytet otrzymywał pisma informujące 
o szczegółowym programie obchodów, zakończone zaleceniem udziału w planowanych uro-
czystościach39. Schemat świętowania obejmował akademię, gromadzącą „przedstawicieli partii, 
stronnictw politycznych, organizacji masowych i społecznych, przedstawicieli Wojska Polskiego 
i Armii Radzieckiej, świata nauki, sztuki i przodowników pracy”40. Po oficjalnych przemówieniach 
następowała część artystyczna w postaci koncertów i widowisk zespołów poznańskich, które 
szeroko komentowała lokalna prasa41.

Święta religijne
Poza wyżej wymienionymi uroczystościami środowisko uniwersyteckie Poznania uczestni-

czyło tłumnie, w wymiarze oficjalnym zwłaszcza przed 1948 r., również w katolickich świętach 
religijnych, przede wszystkim Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Bożego Ciała42. Znamienną 

36 Ibidem.
37 Wielkopolska w Święto Zwycięstwa i Wolności, „Głos Wielkopolski”, 9 V 1946, s. 10; Poznań uczcił rocznicę 
wielkiego zwycięstwa. Społeczeństwo poznańskie oddało hołd bohaterskiemu Wojsku Polskiemu, „Głos Wielko-
polski”, 10 V 1946, s. 2. 
38 Na przykład: AUAM, 354/202, Pismo rektora UP informujące o Święcie Zwycięstwa i Wolności, 8 V 1947 r., 
k. 126.
39 Na przykład: AUAM, 354/202, Pismo wojewody poznańskiego, opatrzone klauzulą „Bardzo pilne!”, 21 VII 
1945 r., k. 6.
40 Uroczysta akademia w Poznaniu na cześć lipcowego święta, „Gazeta Poznańska”, 22 VII 1954, s. 2. Wykaz 
uczestników obchodów i uroczystości wymienianych w lokalnej prasie w latach 1945–1956 był raczej stały. 
41 Pozostałe święta bez statusu świąt państwowych miały charakter uroczystości branżowych. Nie należały one 
do stałego katalogu oficjalnych obchodów na UP.
42 Liczny udział społeczności akademickiej UP w świętach religijnych potwierdzają sprawozdania WUBP w Pozna-
niu.
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rolę w kształtowaniu życia religijnego tej społeczności odgrywało Duszpasterstwo Akademickie, 
prowadzone przez o. Bernarda Przybylskiego, o. Zdzisława Stachurę, o. Marcina Chrostowskiego 
czy o. Stanisława Dobeckiego43. Pozostawali oni w kontakcie nie tylko ze studentami, ale także 
rektorami uczelni poznańskich, profesorami i pozostałymi pracownikami naukowymi44. Do tra-
dycji uniwersyteckich należała wieczerza wigilijna obchodzona w mniejszych bądź większych 
grupach, zarówno wśród studentów, jak i wykładowców. 24 grudnia uroczystość tę organizowa-
ła także Bratnia Pomoc i Caritas Academica, zapraszając na nią przede wszystkim studentów 
pozbawionych najbliższej rodziny. Do zebranej na sali młodzieży oraz reprezentantów grona 
profesorskiego z rektorem UP na czele przemawiał duszpasterz akademicki. Kapłan jako pierwszy 
składał życzenia, po czym następowało tradycyjne dzielenie się opłatkiem45. 

Święto Bożego Ciała rozpoczynało się od mszy świętej, a kończyło procesją. Techniczne przy-
gotowanie jego obchodów wymagało ustawienia czterech ołtarzy, przy których ksiądz odczytywał 
fragment Ewangelii. W pierwszych powojennych latach rektor UP otrzymywał pismo z biura 
parafialnego kościoła św. Marcina przy ul. Fredry w Poznaniu z prośbą o ustawienie ołtarza oraz 
asystowanie celebransowi podczas uroczystości46. „W owym czasie procesja Bożego Ciała mogła 
jeszcze wyjść na ulice [...]. Studenci projektowali ołtarze i wykonywali je osobiście. Pamiętam 
ołtarz, którego tłem była droga ułożona z czapek studenckich. Na zakończenie oktawy Bożego 
Ciała była duża procesja kończąca się przy polowym ołtarzu na Wzgórzu św. Wojciecha. Akade-
micy szpalerem szli w procesji, tworząc pewnego rodzaju wartę” – wspomina studentka Wydziału 
Rolniczo-Leśnego UP47. W latach pięćdziesiątych wprowadzono zakaz budowania ołtarzy na 
ulicach miasta, ustawiano je wówczas na platformie ciężarówki, która stawała w miejscu, gdzie 
ołtarz był potrzebny48. 

Istotną pracą Duszpasterstwa Akademickiego były dni skupienia i wielkie rekolekcje akade-
mickie, organizowane w okresie wielkanocnym. Gromadziły one studentów wszystkich uczelni 
poznańskich49. Frekwencja była bardzo duża50. Organizacją obchodów uroczystości o charakterze 
religijnym zajmowali się również członkowie kół naukowych. Na przykład Koło Polonistów UP 
przygotowało andrzejki, przypadające w wigilię dnia św. Andrzeja. Była to okazja do zorganizo-
wania ostatniej hucznej zabawy przed rozpoczynającym się adwentem. Odbywały się wówczas 
występy artystów Opery Poznańskiej oraz satyryków uniwersyteckich51. Innym razem koło to 
urządziło Tłusty Czwartek, rozpoczynający ostatni tydzień karnawału52. Podkreślić należy, iż w obu 
imprezach uczestniczyli m.in. rektor, dziekan, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej. Zaostrzenie 
polityki władz partyjno-państwowych względem Kościoła i środowiska akademickiego odebrało 
obchodom świąt religijnych wymiar publiczny i akademicki. 

43 „Aparacik” apostolski. Wywiad z o. Stanisławem Dobeckim przeprowadzony przez Jana Grzegorczyka [w:] 
Poznaniacy II. Portretów kopa i trochę, Poznań 1997. Przedruk wywiadu w: Ojciec Stanisław Dobecki OP dusz-
pasterz akademicki we wspomnieniach przyjaciół, Poznań 2011, s. 3–5.
44 Wspomnienia Waleriana Piotrowskiego [w:] Ojciec Stanisław Dobecki OP..., s. 79.
45 Wieczerza wigilijna u studentów, „Głos Wielkopolski”, 2 I 1946, s. 3.
46 AUAM, 354/202, Pismo wysłane z biura parafialnego kościoła św. Marcina w Poznaniu do rektora UP prof. Ste-
fana Dąbrowskiego, 17 VI 1946 r., k. 53.
47 Wspomnienia Marii Ciemniewskiej [w:] Ojciec Stanisław Dobecki OP..., s. 29.
48 Ibidem, s. 34.
49 Wspomnienia Waleriana Piotrowskiego [w:] Ojciec Stanisław Dobecki OP..., s. 78.
50 AIPN Po, 0/6/68/16, Sprawozdanie WUBP w Poznaniu, 6 III 1951 r., k. 346.
51 „Andrzejki” u polonistów, „Głos Wielkopolski” 5 XII 1945 r., s. 4; AIPN Po, 0/6/68/15, Sprawozdanie WUBP 
w Poznaniu, 5 XII 1946 r., k. 88.
52 AIPN Po, 0/6/68/15, Sprawozdanie WUBP w Poznaniu, 10 III 1946 r., k. 7.
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Rocznice

Oficjalny kalendarz obrzędowy tworzyły także liczne rocznice: 27 stycznia – śmierć Lenina, 
23 lutego – wyzwolenie Poznania, a także powstanie Armii Radzieckiej53, 7 listopada – rocz-
nica rewolucji, 12 października – bitwa pod Lenino, 29 października – założenie Komsomołu 
(Wszechzwiązkowego Leninowskiego Komunistycznego Związku Młodzieży), 21 grudnia – uro-
dziny Stalina. Na UP obchodzono ponadto rocznice urodzin bądź śmierci pisarzy, muzyków, 
naukowców czy przywódców powstań. Do największych należały jubileusze stulecia śmierci 
Adama Mickiewicza czy dwusetnej rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki. Dużym rozmachem 
organizacyjnym charakteryzowało się zwłaszcza dziesięciolecie Polski Ludowej. Podane przykła-
dy wskazują główną grupę świętowanych na uniwersytecie rocznic. Z uwagi na podobną formę 
obchodów – zazwyczaj była nią ogólnouniwersytecka akademia – szerzej omówione zostaną 
tylko wybrane z nich.

Sztandarową i obowiązkową rocznicą były urodziny Stalina, po raz pierwszy omawiane na 
posiedzeniu Senatu Akademickiego w 1949 r. Obchody te odznaczały się szczególną oprawą. 
19 listopada tego roku rektor prof. dr Kazimierz Ajdukiewicz odczytał tekst deklaracji mło-
dzieży w sprawie uczczenia 70. urodzin Józefa Stalina i przedłożył do zatwierdzenia oświad-
czenie rektorów szkół wyższych w Poznaniu: „Senat Akademicki Uniwersytetu Poznańskiego, 
Rada Profesorów Akademii Handlowej i Rada Profesorów Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu 
przyłączają się do deklaracji Młodzieży Akademickiej Szkół Wyższych w Poznaniu wydanej 
w związku z 70. rocznicą Urodzin Generalissimusa ZSRR Józefa Stalina i oświadczają, iż 
personel nauczający wyższych szkół w Poznaniu udzieli wszelkiej pomocy młodzieży dla 
uczczenia jubileuszu wielkiego wodza proletariatu”54. 

W swej odezwie przedstawiciele Komitetu Środowiskowego Federacji Polskich Organizacji 
Studenckich, Zarządu Okręgowego oraz zarządów uczelnianych i wydziałowych Związku Aka-
demickiego Młodzieży Polskiej, przedstawiciele wszystkich kół naukowych i Bratnich Pomocy 
Uniwersytetu Poznańskiego, Akademii Handlowej i Szkoły Inżynierskiej podjęli zobowiązanie 
pogłębienia znajomości „życia i wkładu Stalina w dzieło rewolucji i budowy pierwszego państwa 
socjalizmu oraz jego wkładu w teorie marksizmu-leninizmu”55, i co więcej, szerzenia zdobytej 
wiedzy w formie wykładów wygłoszonych w ramach wiejskich uniwersytetów niedzielnych. 
Oprócz tego postanowiono zorganizować akademię, kursy języka rosyjskiego, wysłać w teren dwa-
dzieścia ekip medycznych i stomatologicznych oraz rozpocząć pracę zespołów samopomocowych 
w nauce na wszystkich wydziałach wyższych uczelni Poznania. „Wypełnienie tych zobowiązań 
będzie dowodem naszego przywiązania, głębokiej czci i podziwu dla wielkiego bojownika postę-
pu, przyjaciela wszystkich miłujących pokój Józefa Stalina”56 – stwierdzono w podsumowaniu. 
Patetyczne epitety i podejmowanie zobowiązań były stałym elementem świętowania uroczystości 
o charakterze politycznym.

Rocznicą szerzej omawianą podczas zebrań Senatu Akademickiego UP były obchody dziesię-
ciolecia Polski Ludowej. Na tym przykładzie widać liczne pomysły włączenia działań naukowych 
do obchodów o charakterze politycznym. Z okazji wspomnianej rocznicy środowisko naukowe 
poznańskiej uczelni postanowiło wydać kronikę uniwersytecką oraz zorganizować studencką sesję 

53 23 II 1946 r. Robotniczo-Chłopską Armię Czerwoną przemianowano na Armię Radziecką, która istniała do 
grudnia 1991 r. 
54 AUAM, Protokoły z posiedzeń Senatu Akademickiego UP z lat 1946–1950, Odpis deklaracji załączony do 
protokołu z dnia 19 XI 1949 r., k. 196.
55 Ibidem, k. 197.
56 Ibidem, k. 198.
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naukową. Przygotowania rozpoczęto znacznie wcześniej. Już w październiku 1953 r. uchwalono 
skład komisji oraz dwóch komitetów organizacyjnych. Były to: Komisja Redakcyjna Kroniki, 
Komitet Organizacyjny oraz Komitet Koordynacyjny Sesji Kół Naukowych. W ich skład weszli 
pracownicy naukowi, głównie w stopniu profesorskim i doktorskim57. Kronika w myśl wytycz-
nych komisji miała się składać z dwóch części. Pierwsza „obejmowałaby historię odbudowy 
uniwersytetu, przebudowę ideologiczną i organizacyjną oraz nową drogę uczelni. W [drugiej] 
części mieściłaby się kronika zakładów z bibliografią”58. 

Do planowania jubileuszu włączyły się także organizacje młodzieżowe. W maju 1954 r. 
prof. dr Stanisław Szczotka poinformował Senat Akademicki, że Koło Historyków na Wydziale 
Filozoficzno-Historycznym postanowiło urządzić wystawę osiągnięć historyków w minionym 
dziesięcioleciu oraz sesję akademicką dotyczącą trzechsetlecia przyłączenia Ukrainy59. Zade-
cydowano również o zorganizowaniu mniejszych wystaw, obrazujących dorobek naukowy 
danego zakładu czy katedry. Ponadto prof. dr Michał Sczaniecki jako delegat z UP włączył 
się w prace przygotowawcze nad organizacją „centralnej wystawy” w Muzeum Narodowym, 
która miała przedstawiać rozwój życia kulturalnego Poznania w ostatnim dziesięcioleciu. 
Dorobek naukowy UP zamierzano pokazać wspólnie z pozostałymi uczelniami Poznania. 
W styczniu 1955 r. prof. Władysław Siedlecki zaproponował, by każdy profesor w ramach 
swojego wykładu poświęcił po jednej godzinie na omówienie dorobku danego kierunku 
w okresie dziesięciolecia60. 

Na uroczystość przygotowano specjalne zaproszenia, opracowano okólnik – informator porząd-
kowy, ustalono miejsce i program sesji naukowych. Zaproszono także przedstawiciela Ministerstwa 
Szkolnictwa Wyższego. Zastępca rektora zwrócił się z apelem do dziekanów i organizacji mło-
dzieżowych „o pouczenie młodzieży oraz zwrócenie uwagi na zachowanie w czasie uroczystości 
i na frekwencję”. Szacunkowy czas akademii wynosił od trzech do trzech i pół godziny61.

Poza datami mającymi wyraźnie polityczne zabarwienie czczono również i inne jubileusze, 
których obchodzenie zalecało Ministerstwo Oświaty. Za przykład niech posłuży dwusetna rocznica 
urodzin Tadeusza Kościuszki, przypadająca w 1946 r. Po otrzymaniu okólnika, zawierającego 
instrukcje organizacyjne w tej sprawie62, rektor UP prof. Stefan Dąbrowski zarządził obcho-
dy, na które złożyły się jego wprowadzenie oraz odczyt dziekana Wydziału Humanistycznego 
prof. Kazimierza Tymienieckiego pt. „Kościuszko i lud wiejski”. Uroczystości zaplanowano na 

57 AUAM, Protokoły z posiedzeń Senatu Akademickiego UAM z lat 1953–1956, Protokół z dnia 10 X 1953 r., 
k. 2–3; ibidem, Protokół z dnia 17 XI 1953 r., k. 7–8.
58 AUAM, Protokoły z posiedzeń Senatu Akademickiego UAM z lat 1953–1956, Protokół z dnia 23 III 1956 r., 
k. 332. 
59 Sesja akademicka nawiązywała do zawartej 18 I 1654 r. umowy w Perejasławiu, na mocy której Ukrainę 
podporządkowano jurysdykcji rosyjskiej. Najważniejszym skutkiem ugody było poddanie Ukrainy dominacji 
moskiewskiej i zahamowanie procesu polonizacji szlachty Ukrainy Naddnieprzańskiej i kozactwa. Informacja 
o planowanej sesji: AUAM, Protokoły z posiedzeń Senatu Akademickiego UAM z lat 1953–1956, Protokół z dnia 
21 V 1954 r., k. 149.
60 AUAM, Protokoły z posiedzeń Senatu Akademickiego UAM z lat 1953–1956, Protokół z dnia 15 I 1955 r., 
k. 232. 
61 AUAM, Protokoły z posiedzeń Senatu Akademickiego UAM z lat 1953–1956, Protokół z dnia 18 II 1955 r., 
k. 247.
62 W myśl okólnika Ministerstwa Oświaty podczas uroczystości należało „wyraźnie podkreślić pionierską działal-
ność Kościuszki jako demokraty (styl życia, manifest połaniecki), sympatie Jego dla narodu rosyjskiego (rozkaz 
do jeńców rosyjskich!) i wrogość względem imperializmu carskiego i Jego zasługi dla wywalczenia wolności 
przez Naród Amerykański” (AUAM, 354/202, Okólnik Ministerstwa Oświaty Rzeczpospolitej Polski w sprawie 
uczczenia 200. rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki, 24 I 1946 r., k. 44).
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godz. 18.00 w Małej Auli Collegium Minus63. Wszystkich profesorów powiadomiono o tym za 
pośrednictwem pism przesłanych poszczególnym dziekanatom64. 

Ponadto rektor UP zaprosił władze innych uczelni poznańskich, zawiadomił też prasę i radio65. 
Wydał także odrębną odezwę do młodzieży następującej treści: „W związku z 200-setną rocznicą 
urodzin Tadeusza Kościuszki, zarządzam dzień 12 lutego br. wolnym od wykładów i ćwiczeń. 
Polecam młodzieży akademickiej wzięcie gremialnego udziału w uroczystościach związanych 
z wyżej wymienioną rocznicą”66. Należy podkreślić, że dzień wolny od nauki zarządził minister 
oświaty w okólniku nr 5 z dnia 24 I 1946 r. w sprawie uczczenia 200. rocznicy urodzin Tadeu-
sza Kościuszki. Uroczystości miały także oprawę artystyczną. Wojewódzki Komitet Obchodu 
200. rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki wydał program informujący, że 24 marca 1946 r. 
o godz. 12.00 w Auli Uniwersyteckiej odbędzie się akademia, na którą zaproszono wszystkich 
mieszkańców Poznania. Zaplanowano występy orkiestry wojskowej i artystów Teatru Polskiego 
oraz odczyt doc. Wiesławy Knapowskiej z UP67.

Dni, tygodnie, miesiące
Świąteczne dni, tygodnie i miesiące to rodzaj kolejnych obchodów, wśród których wymienić 

wypada Dni Oświaty, Książki i Prasy, Dzień Poznania, Dzień Kobiet, Dzień Matki (obchodzony 
oficjalnie tylko przez Ligę Kobiet UP) czy Dni Leninowskie. Były one okazją do organizowania 
nie tylko akademii, wykładów i występów artystycznych, ale także wystaw. Przykładem wyjątko-
wej staranności była wystawa urządzona w gmachu Biblioteki Głównej UP z okazji 30. rocznicy 
śmierci Lenina68, otwarta dla zwiedzających 21 stycznia 1954 r.69 Jej przewodnie hasło brzmiało: 
„Idea Wielkiego Lenina żyje wśród nas wiecznie”70. „Na kilku stołach wśród zieleni i kwia-
tów rozmieszczono setki wydawnictw, ilustrujących twórczość pisarską Założyciela Państwa 
Radzieckiego” – pisano w „Expressie Poznańskim”71. Ekspozycję podzielono na kilka działów: 
1) Lenin – twórca partii nowego typu; 2) Lenin – twórca pierwszego państwa socjalistycznego; 
3) Lenin – genialny uczony; 4) Lenin a Polska i polski ruch robotniczy; 5) Lenin – wychowawca 
młodzieży; 6) Zwycięstwo idei Lenina nad faszyzmem72. Wśród książek umieszczono popiersie 
Lenina oraz reprodukcje obrazów przedstawiających różne wydarzenia z jego życia. Wszystkie 
wystawione książki były zbiorami Biblioteki Uniwersyteckiej UP73. Wystawę zamknięto w drugiej 
połowie lutego 1954 r.74 

63 Ibidem, Pismo rektora UP Stefana Błachowskiego w sprawie obchodów 200. rocznicy urodzin Tadeusza Koś-
ciuszki, 9 II 1946 r., k. 30.
64 Ibidem, Odpis komunikatu dotyczącego obchodów rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki, przesłanego do wszyst-
kich dziekanatów UP, 9 II 1946 r., k. 30.
65 Ibidem, Odpis komunikatu rektora UP skierowanego do redakcji „Głosu Wielkopolskiego”, „Woli Ludu”, „Polski 
Ludowej” i „Polskiego Radia”, 9 II 1946 r., k. 34–35.
66 Ibidem, Odezwa rektora UP do młodzieży akademickiej, 8 II 1946 r., k. 41.
67 Ibidem, Program uroczystej akademii zorganizowanej przez Wojewódzki Komitet Obchodu 200. rocznicy 
urodzin Tadeusza Kościuszki w Auli Uniwersyteckiej w dniu 24 III 1946 r., k. 47.
68 W Bibliotece UP otwarto wystawę dzieł Lenina, „Gazeta Poznańska”, 22 I 1954, s. 5.
69 Ibidem.
70 W Bibliotece Uniwersyteckiej gromadzą szereg dzieł Lenina, „Express Poznański”, 28 I 1954, s. 5.
71 Ibidem.
72 W Bibliotece UP otwarto wystawę dzieł Lenina, „Gazeta Poznańska”, 22 I 1954, s. 5. 
73 Ibidem; Z wystawy leninowskiej. Lenin – twórca pierwszego państwa socjalistycznego, uczony i wychowawca 
młodzieży, „Głos Wielkopolski”, 24–25 II 1954, s. 8.
74 W Bibliotece Uniwersyteckiej gromadzą szereg dzieł Lenina, „Express Poznański”, 28 I 1954, s. 5.
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Dłuższe obchody poświęcono akcjom miesięcznym, takim jak „Miesiąc odbudowy Warsza-
wy i Poznania”, podczas którego Senat Akademicki UP opodatkował jednorazowo wszystkich 
pracowników uniwersyteckich kwotą wysokości 1 proc. poborów za październik 1948 r.75 
Z kolei Miesiąc Przyjaźni Polsko-Radzieckiej stawał się okazją do uzupełnienia wiedzy histo-
rycznej, oczywiście w myśl propagandy komunistycznej. Wykładowcy poznańskiej uczelni 
wygłaszali wówczas odczyty w ramach obchodów ogólnomiejskich. Uroczystościom towarzy-
szyły liczne akademie i zabawy. Najdłuższą formą tego typu świętowania był rok dedykowany 
określonej postaci. Dla UP szczególne znaczenie miał zwłaszcza przypadający w 1955 r. Rok 
Mickiewiczowski, z uwagi na osobę patrona uczelni. Decyzja o zmianie nazwy na Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza była nie tylko elementem obchodów, ale także częścią szerszej akcji 
nadawania patronów szkołom wyższym76. Podobnie jak w przypadku wymienionych uroczy-
stości, na uczelni powoływano komitet obchodów, który zajmował się organizacją wszelkich 
imprez tematycznych, oficjalnych i artystycznych77.

Obchody zewnętrzne
Kolejną kategorią uroczystości były obchody zewnętrzne – zarówno krajowe, jak i mię-

dzynarodowe, o których poznański uniwersytet był stale powiadamiany i na nie zapraszany. 
Zazwyczaj wysyłano na nie kilkuosobowe delegacje. Wyjątek stanowiły m.in. obchody Święta 
Wiosny Ludu, na które komitet obywatelski tegoż obchodu wysłał do UP aż sto kart uczestnictwa, 
podkreślając stanowczo, iż zwrotów nie przyjmuje. Ponieważ w wyznaczonym czasie nie udało 
się zorganizować tak dużej grupy, rektor UP zobowiązany był przesłać szczegółową odpowiedź 
wyjaśniającą brak wymaganej liczby osób78. Z uwagi na masowy charakter wielu uroczystości 
udział delegacji z zapraszanych instytucji był obowiązkowy. Jedną z największych tego typu 
imprez był V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w Warszawie79. Według oficjalnych 
danych do stolicy przybyło wówczas 30 tys. młodzieży, w tym także delegacja poznańskiego 
uniwersytetu. Jak informował dr Władysław Markiewicz, zastępca profesora UP, pracownicy 
naukowi i studenci aktywnie włączyli się w festiwalowe przygotowania. Na uczelni ożywiła się 
zwłaszcza działalność artystyczna zespołów tanecznych, satyrycznych i dramatycznych. Koła 
ZMP oraz grupy studenckie wykonały specjalne podarki dla zagranicznych gości. Liczne grono 
asystentów i studentów pełniło ponadto podczas festiwalu funkcję tłumaczy80.

Interesującym zagadnieniem związanym ze świętowaniem na UP były również „negocjacje” 
podejmowane w przypadku wynajmowania Auli Uniwersyteckiej, będącej zresztą przestrzenią 
uczelnianą. Organizowano w niej rozmaite uroczystości, najczęściej akademie, koncerty i zaba-
wy. Z prośbą najmu występowały akademickie organizacje młodzieżowe czy koła naukowe, ale 
także władze miejskie, organizacje państwowe i partyjne, zakłady pracy i stowarzyszenia. Do 
początku lat pięćdziesiątych aulę udostępniano także z okazji obchodów religijnych. Z uwagi 

75 AUAM, Protokoły z posiedzeń Senatu Akademickiego UP z lat 1946–1950, Protokół z dnia 1 X 1948 r., k. 117.
76 AUAM, Protokoły z posiedzeń Senatu Akademickiego UAM z lat 1953–1956, Protokół z dnia 26 III 1955 r., 
k. 263.
77 Ibidem, Protokół z dnia 6 V 1955 r., k. 276.
78 AUAM, 354/202, Odpis pisma rektora UP prof. Stefana Błachowskiego do Grodzkiego Komitetu Obywatel-
skiego Obchodu Święta Wiosny Ludu w Poznaniu, 8 V 1948 r., k. 198.
79 Więcej na temat V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w: A. Krzywicki, Poststalinowski karnawał 
radości. V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń, Warszawa 1955 r. Przygotowania, prze-
bieg, znaczenie, Warszawa 2009. 
80 W. Markiewicz, Pozdrawiamy uczestników święta młodości, przyjaźni i pokoju!, „Głos Wielkopolski”, 29 VII 
1955, s. 1.
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na zbyt dużą liczbę zgłoszeń na posiedzeniu Senatu Akademickiego UP postanowiono „nie 
wynajmować auli na żadne bale i zabawy z wyjątkiem balu dorocznego Bratniej Pomocy UP, 
zaczynając od dnia 1 marca 1949. Aula ma być wynajmowana tylko na poważne imprezy kultu-
ralne i artystyczne oraz uroczyste zebrania”81. Odmówiono zatem zgody nie tylko na wynajęcie 
auli na bal „Expressu Poznańskiego”82, ale także zabawę studentów piątego roku Wydziału 
Lekarskiego Akademii Medycznej83. Jednak zarządzenie to nie zawsze było przestrzegane, 
zrobiono np. wyjątek dla Komitetu Wykonawczego Pracowników przy WUBP, którego zabawa 
taneczna odbyła się 11 listopada 1950 r.84, oraz dla Zarządu Dzielnicowego ZMP, który swoją 
zabawę zorganizował 9 maja 1953 r.85

Kontrola świętowania
Obchody oficjalnych świąt i rocznic podlegały bacznej kontroli, aby nie odbiegały od przy-

gotowanego scenariusza. Bezpośredni nadzór nad nimi sprawowali lokalni organizatorzy. Jedno-
cześnie stałą obserwację środowiska akademickiego prowadzili informatorzy WUBP w Poznaniu. 
Szczególną uwagę zwracano na frekwencję i zaangażowanie grupy, odnotowywano każdy przejaw 
niesubordynacji. Do najczęstszych postaw utrudniających przygotowania oraz przebieg obchodów 
należało zrywanie plakatów informacyjnych i odezw, niszczenie portretów przywódców partyjno-
-państwowych, rozwieszanie ulotek i napisów o „charakterze antyrządowym”, usuwanie gazetek 
ściennych, wyrzucanie rekwizytów niesionych w pochodzie pierwszomajowym bądź wznoszenie 
„wrogich okrzyków”. 

Incydenty zdarzały się również podczas mniej formalnych obchodów. „Precz z Bierutem!” 
– zawołał jeden ze studentów podczas balu karnawałowego, zorganizowanego przez Koło Leś-
ników UP w lutym 1946 r.86 Rok później na zabawie Akademickiego Koła Młodzieży Wiejskiej 
„Wici” inny student głośno narzekał na złe stosunki gospodarcze w Polsce87. Przykładem wrogich 
treści był choćby napis: „PPR-GPU”, który zauważono na uczelni 3 maja 1947 r.88 Zrównywał 
on PPR z radzieckim Państwowym Zarządem Politycznym (Gosudarstwiennoje Politiczeskoje 
Uprawlenije), powołanym w miejsce tzw. Czeka – organu stworzonego do czuwania nad bezpie-
czeństwem państwa, w rzeczywistości jednak pełniącego funkcję policji politycznej, odpowie-
dzialnej za liczne represje. Przytoczone święto trzeciomajowe, a zwłaszcza działania zmierzające 
do jego likwidacji, były zresztą bodźcem do różnych przedsięwzięć. Poza wspomnianą wcześniej 
manifestacją należy zasygnalizować również inną formę protestu. W kwietniu 1949 r. na zebra-
niu grupy kandydackiej Sodalicji Mariańskiej Akademików rzucono hasło opuszczenia w tym 
dniu wykładów i zaręczono za cały Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UP. Obecni studenci 
z Wydziału Rolniczo-Leśnego przyrzekli solidarność. Zajęcia rzeczywiście zostały zerwane przez 
znaczną część młodzieży. W celu wyciągnięcia konsekwencji i „odcięcia wpływów reakcyjno-

81 AUAM, Protokoły z posiedzeń Senatu Akademickiego UP z lat 1946–1950, Protokół z dnia 26 XI 1948 r., 
k. 125.
82 AUAM, Protokoły z posiedzeń Senatu Akademickiego UP z lat 1950–1953, Protokół z dnia 20 XI i 23 XI 
1951 r., k. 55.
83 AUAM, Protokoły z posiedzeń Senatu Akademickiego UP z lat 1950–1953, Protokół z dnia 21 III 1953 r., 
k. 196.
84 AUAM, Protokoły z posiedzeń Senatu Akademickiego UP z lat 1950–1953, Protokół z dnia 13 XI 1950 r., k. 5.
85 Ibidem, Protokół z dnia 22 III 1953 r., k. 202.
86 AIPN Po, 0/6/68/15, Sprawozdanie WUBP w Poznaniu, 1 III 1946 r., k. 5.
87 Ibidem, Sprawozdanie WUBP w Poznaniu, 3 III 1947 r., k. 132.
88 Ibidem, Sprawozdanie WUBP w Poznaniu, 19 V 1947 r., k. 191.
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-klerykalnym grupom akademickim, które zbojkotowały wykłady w dniu 3 maja”, pełny wykaz 
nieobecnych przekazano delegatowi ministra oświaty89. 

Lata pięćdziesiąte były także okresem intensywnej analizy przebiegu obchodów. Sprawozdania 
dekadowe WUBP w Poznaniu przedstawiały wręcz drobiazgowe ich relacje. Nadzorowano nie 
tylko oficjalne uroczystości w gmachach uniwersyteckich, ale i udział społeczności akademickiej 
w praktykach religijnych, zwłaszcza głównych świętach kościelnych, takich jak Wielkanoc, Boże 
Ciało czy Boże Narodzenie oraz organizowanych przy ich okazji rekolekcjach. Wymownym pożeg-
naniem, cytowanym w sprawozdaniu WUBP w Poznaniu za luty 1951 r., były słowa arcybiskupa 
Walentego Dymka: „Wytrwajcie do końca”90, wygłoszone podczas rekolekcji wielkopostnych 
w kościele oo. Dominikanów w Poznaniu. Baczną uwagę poświęcano także mszom inaugurującym 
nowy rok akademicki. W okresie, gdy pójście do kościoła nie stanowiło już pierwszego punktu 
programu inauguracji, przybycie na nią abp. Dymka wywoływało spontaniczną owację zarówno 
studentów, jak i profesorów91. Przyglądano się ponadto kontaktom społeczności poznańskiej 
uczelni ze środowiskiem duchownych oraz próbowano wniknąć do wspólnoty działającej przy 
Duszpasterstwie Akademickim.

Opinie uczestników
Obowiązek uczestnictwa w oficjalnym świętowaniu oraz zróżnicowany charakter pozostałych 

uroczystości obchodzonych przez środowisko akademickie wzbudzały silne emocje, od euforii, 
przez obojętność, po irytację, a nawet gniew. Z nostalgią wspominano wielkie bale karnawałowe, 
organizowane przez koła naukowe, jeszcze zanim zostały one zlikwidowane. Z dużym wzrusze-
niem opowiadano o udziale w obchodach świąt kościelnych, a także o życiu wspólnoty związanej 
z Duszpasterstwem Akademickim, która dla wielu była prawdziwą podporą92. 

Inny obraz odnajdujemy w lokalnej prasie, na obradach aktywu ideologicznych organizacji 
młodzieżowych bądź egzekutywy partii komunistycznej. „Studenci biorący udział we wszystkich 
imprezach 1-majowych wykazali pełne zrozumienie doniosłości tegorocznego obchodu [...]. 
Pracowali z zapałem [...]. Na akademii i w pochodzie zarażali entuzjazmem otoczenie wznosząc 
okrzyki, śpiewając pieśni”93 – zachwycano się na zebraniu POP PZPR na UP w maju 1950 r. 
Znacznie mniej pozytywnie podchodzono do obchodów, gdy brano pod uwagę fakt, iż zbyt duża 
liczba świąt politycznych uniemożliwiała pełne realizowanie wykładów, a w związku z tym 
i naukę. „Mnie jest już wszystko jedno. Ja jestem w stanie w ciągu dwóch godzin całą historię 
powszechną państwu tutaj przedstawić” – wspominał jeden ze studentów słowa zdenerwowane-
go prof. Kazimierza Piwarskiego, gdy po raz kolejny przepadały jego zajęcia z powodu jakiejś 
„ważnej masówki”94. 

Wykładowcy i młodzież akademicka mieli jednak świadomość następstw wynikających 
z nieobecności, zwłaszcza w uroczystościach państwowych. „Pamiętam, że na czwartym roku, 
krótko przed magisterką dostaliśmy cynk, taką radę, żebyśmy się pokazali tą grupą na pochodzie, 
żeby prof. [Gerardowi] Labudzie nie zaszkodzić”. Chodziło o osoby w większości uczęszczają-
ce na jego seminarium. „Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nasza paczka była obserwowana.  

89 AIPN Po, 0/6/68/16, Sprawozdanie WUBP w Poznaniu, 5 V 1949 r., k. 188.
90 Ibidem, Sprawozdanie WUBP w Poznaniu, 6 III 1951 r., k. 343.
91 AIPN Po, 0/6/68/20/2, Sprawozdanie WUBP w Poznaniu, 4 XI 1948 r., k. 175.
92 Wspomnienia studentów Uniwersytetu Poznańskiego zamieszczono w pracy Ojciec Stanisław Dobecki OP…
93 AP Poznań, KU PZPR na UAM (zespół nr 3090), 1, Protokół z dnia 4 V 1950 r.
94 Relacja Lecha Trzeciakowskiego, 21 IV 2008 r., w zbiorach autorki.
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Obserwowany był Labuda”95. Oprócz przekonania co do słuszności świętowania w ramach rea-
lizacji misji dziejowej komunizmu czy odpowiedzialności wynikającej ze strachu zdarzały się 
także zabawne akcenty, jakie po latach przywołał z rozbawieniem ich uczestnik: „był to okres, 
kiedy bezustannie odbywały się masówki, na przykład w jednym semestrze naliczono, że było ich 
około 11. Zawsze w październiku odbywała się akademia z okazji przyjaźni polsko-radzieckiej. 
Nas goniono do auli i tam odbywały się przemówienia, koncerty. Jedną z tych uroczystości otwie-
rał prof. [Jerzy] Suszko, a myśmy tak czekali, czy czasem nie nastąpi coś takiego ładnego. Coś 
nastąpiło, jakieś przejęzyczenie, choć ja uważam, że profesor robił to celowo. No i taki półśmiech 
przeszedł po auli, a prof. Suszko spojrzał na nas surowo i powiada: »Proszę się nie śmiać, przyjaźń 
polsko-radziecka to nic wesołego«”96. 

Spośród różnych głosów były i zdania wyraźnie niechętne. Na jednym z posiedzeń Komitetu 
Uczelnianego PZPR na UP w marcu 1955 r. przywołano wypowiedź studenta, który zapytany 
o powód jego nieobecności w obchodach „w związku z podpisaniem układu o przyjaźni i pomocy 
między Związkiem Radzieckim a Polską” odpowiedział, „że chciałby choć raz być na akademii 
zorganizowanej na cześć patriotów polskich [...], a nie tylko związanych ze Związkiem Radzieckim 
i układami”97. Wywołało to wówczas ogromną dyskusję, gdyż negatywne wypowiedzi i zauważalne 
zniechęcenie środowiska akademickiego znacząco obniżały frekwencję na wielu uroczystościach. 
Podkreślano nawet, iż „z każdą organizowaną akademią frekwencja jest gorsza”, narzekano na 
„brak poczucia odpowiedzialności u studentów”, stwierdzano, że „ZMP-owcy również lekceważą 
sobie takie imprezy jak akademie”98. 

Apelowano: „Trzeba wzmocnić dyscyplinę i pracę wychowawczą oraz agitację na co dzień. 
Należy też stawiać hierarchiczną ważność poszczególnych imprez. Konieczne jest podniesienie 
dyscypliny organizacyjnej. Jeśli chodzi o samych studentów, to wielu z nich uważa, że wystarczy 
tylko nauka, a w zagadnieniu pracy społecznej ma prawo wyboru. Przy organizowaniu imprez 
politycznych należy bardziej przygotować aktyw”. Tłumaczono, że absencja była wynikiem braku 
szkoleń ideologicznych, nieodpowiedniej pory, a nawet zakłamania mediów, takich jak prasa 
i radio, które zrobiły „złą propagandę, zamieszczając artykuły o tłumnej obecności studentów na 
akademii, gdy w rzeczywistości było inaczej”99. Personalnie oskarżono przewodniczącą Zarządu 
Uczelnianego ZMP na UP, zgłaszając wniosek o jej usunięcie. Na kolejnym zebraniu podjęto 
decyzję: „Taki stan stale trwać nie może i tu trzeba natychmiast zwołać plenum, dokonać nowego 
wyboru i zacząć pracę od nowa”100.

* * *
Podsumowując tak obszerne zagadnienie, jakim były obchody świąt i rocznic na uczelni 

poznańskiej w latach 1945–1956, należy zaznaczyć, że stanowiły one tylko mały fragment życia 
akademickiego. Ewoluowały wraz ze zmieniającą się polityką w sferze nie tylko oficjalnej, ale 
i prywatnej. Budowały nową świadomość zbiorową, zgodną z wytycznymi państwa komuni-
stycznego. W ten sposób uniwersytet stawał się nie tylko przestrzenią aktualnych wydarzeń, 
ale i miejscem kreowania pamięci. Emocje towarzyszące obowiązkowym uroczystościom 
wywoływały zróżnicowane reakcje wśród ich uczestników. Nie bez znaczenia była wciąż żywa 
w murach uczelnianych tradycja przedwojennego uniwersytetu jako miejsca autonomicznej 

95 Relacja Krystyny Górskiej-Gołaskiej, 25 VI 2008 r., w zbiorach autorki.
96 Relacja Lecha Trzeciakowskiego, 21 IV 2008 r., w zbiorach autorki.
97 AP Poznań, KU PZPR na UAM (zespół nr 3090), 2, Protokół z dnia 31 III 1955 r.
98 Ibidem.
99 Ibidem.
100 Ibidem, Protokół z dnia 7 IV 1955 r.
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nauki i patriotycznego świętowania. Znaczącą rolę odegrało także Duszpasterstwo Akademickie. 
Próby włączenia przedsięwzięć naukowych do obchodów o charakterze państwowym służyły 
zachowaniu godności uniwersytetu. Ideologia była jednak nieujarzmiona, zwłaszcza podczas 
obowiązkowej organizacji rozbudowanych uroczystości politycznych, gdy nad jej właściwą 
wykładnią stale czuwały lokalne organa partii, również z UP. Spektakl przygotowywany według 
instrukcji ministerialnych nie był jednak idealny, o czym świadczą m.in. działania części spo-
łeczności poznańskiej uczelni zakłócające jego przebieg. Nie zmienia to jednak faktu, iż nowa 
rytualizacja ekspansywnie wkroczyła, zwłaszcza po 1948 r., w mury uniwersyteckie. 
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Radosław Jaworski 
Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Społeczeństwo nowej łęcznej.  
Postawy mieszkańców, którzy przybyli  
na Lubelszczyznę wraz z rozwojem Lubelskiego 
Zagłębia Węglowego 

Dzisiejsza Łęczna1 to miasto powiatowe w województwie lubelskim liczące ponad 20 tys. 
mieszkańców. W przeszło 500-letniej historii ośrodek ten, położony nad Wieprzem i Świnką, 
przeżywał wiele wzlotów i upadków. Polska Ludowa rysowała przed Łęczną wizję tzw. agromia-
steczka, z rolnictwem jako głównym źródłem utrzymania mieszkańców. Liczne gospodarstwa 
o małym areale były jednak zacofane i niewydajne. Senne miasteczko zaczęło tętnić życiem 
dopiero w połowie lat siedemdziesiątych. Nowe perspektywy przyniósł węgiel kamienny, który 
stał się najsilniejszym bodźcem rozwojowym miasta w XX w.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie w sposób syntetyczny genezy Lubelskiego 
Zagłębia Węglowego2 oraz problemów i postaw nowych mieszkańców Łęcznej, którzy przy-
byli na Lubelszczyznę wraz z rozwojem górnictwa. Ramy czasowe opracowania obejmują lata 
1975–1981, a więc okres od decyzji BP KC PZPR o budowie LZW do dnia ogłoszenia stanu 
wojennego. Większość literatury opisującej dzieje miasta dotyczy okresu sprzed powstania LZW. 
Poza nielicznymi publikacjami zawierającymi informacje o charakterze encyklopedycznym nie ma 
wartościowej pozycji, która obejmowałaby w sposób syntetyczny historię Łęcznej z końca PRL3, 
dlatego w swoich badaniach korzystałem przede wszystkim z materiałów archiwalnych i artykułów 
prasowych, opublikowanych w tamtym okresie.

1 Łęczna została założona 7 I 1467 r., kiedy to Jan z Tęczyna, kasztelan krakowski i właściciel terenów przyszłego 
miasta, otrzymał od Kazimierza Jagiellończyka przywilej lokacyjny na jego budowę na prawie magdeburskim. 
W XV w. miasto było prężnie rozwijającym się ośrodkiem handlowym, umiejętnie wykorzystującym kontakty 
Korony i Księstwa Litewskiego. Największy rozkwit przeżywało na przełomie XVI i XVII w. dzięki przywilejom 
handlowym, które kolejno otrzymywali jego nowi właściciele: Firlejowie od Stefana Batorego i podkomorzy 
lubelski Adam Nosowski od Władysława IV. Na targi do Łęcznej przybywali kupcy z Niemiec, Austrii czy Rosji. 
Dzięki temu miasto stało się silnym ośrodkiem handlowo-rzemieślniczym na skalę krajową. Regres nastąpił wraz 
z upadkiem Rzeczypospolitej, w XVIII w. miasto nękały kolejne epidemie i pożary, w których wyniku nie zdołało 
już ono powrócić do swojej świetności. Wielka szansa dla miasta, jak się okazało, nie w pełni wykorzystana, naro-
dziła się w latach siedemdziesiątych XX w. za sprawą złóż węgla kamiennego i budowy LZW, na którego stolicę 
wybrano Łęczną. Dzieje Łęcznej od czasów przedpaństwowych aż do 1975 r. i decyzji o budowie LZW doczekały 
się monografii napisanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
zob. Łęczna. Studia z dziejów miasta, red. E. Horoch, Łęczna 1989.
2 Na temat genezy LZW powstało wiele publikacji, zob. J. Morawski, J. Nowak, Bibliografia Lubelskiego Zagłębia 
Węglowego, Lublin 1976; eidem, Bibliografia Lubelskiego Zagłębia Węglowego (1976–1980), Lublin 1983.
3 W. Adamiecki, Górnicze przedwiośnie. Reportaże o Lubelskim Zagłębiu Węglowym, Lublin 1976; S. Luchowski, 
Wybraliśmy Bogdankę, Lublin 2006; M. Miazga, Proces integracji społeczności miejskiej. Studia socjologiczne 
na przykładzie Łęcznej, Warszawa 1986; E. Misiewicz, Łęcznianie III, Łęczna 2012.
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Podstawę źródłową do opracowania tematu stanowiła kwerenda przeprowadzona w Archiwum 
Państwowym w Lublinie oraz w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. 
Pod względem wartości poznawczych najważniejszymi zespołami z zasobu AP Lublin są Rada 
Narodowa Miasta i Gminy Łęczna, Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Łęcznej oraz Komitet 
Miejsko-Gminny PZPR w Łęcznej. Z kolei w AIPN Lu do najważniejszych materiałów możemy 
zaliczyć zespół poświęcony Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Kopalni Lubelskiego 
Zagłębia Węglowego oraz dokumentację SOR krypt. „Gwarek” dotyczącej Stanisława Węglarza4, 
jednego z liderów górniczej „Solidarności”. W pracy ponadto zostały wykorzystane artykuły 
prasowe opublikowane w latach 1975–1989 w dziennikach „Sztandar Ludu”, „Kurier Lubelski”, 
w tygodniku „Perspektywy”, a także w roczniku „Kalendarz Lubelski”. 

Pierwsze wzmianki na temat węgla na Lubelszczyźnie pochodzą z ostatniej dekady XIX w. 
Jednak za prawdziwego ojca LZW uważa się geologa prof. Jana Samsonowicza5, który na pod-
stawie żmudnych badań w dwudziestoleciu międzywojennym opublikował pracę O przypusz-
czalnym występowaniu karbonu w zachodniej części Wołynia. Prace nad przyszłym zagłębiem 
ruszyły jednak dopiero w 1964 r., rozpoznano wówczas złoża szacowane na ok. 51,7 mld ton. 
Zasięg występowania węgla określono jako obszar 14 tys. km kw. Następnie w 1971 r. spośród 
terenów LZW o powierzchni ok. 4,6 tys. km kw. rozciągających się między Bugiem i Wieprzem 
nieregularnym pasem długości 180 km i szerokości od 18 do 37 km, sięgającym na północ do 
Radzynia Podlaskiego, a na południe do Hrubieszowa, wyodrębniono trzy obszary o łącznej 
powierzchni ponad 1 tys. km kw.: centralny (240 km kw.), północny (450 km kw.) i południowy 
(310 km kw.)6. Ze względu na najpełniejszą dokumentację i największe zasoby węgla w pierw-
szej kolejności do eksploatacji wytypowano tzw. Centralny Rejon Węglowy. Przewidziano tam 
lokalizację siedmiu kopalń, które pierwszy milion ton węgla miały dać w roku 1980, natomiast 
docelowo wydobycie w 1995 r. miało osiągnąć poziom 24,6 mln ton. Szacowano, że w kopalniach 
znajdzie zatrudnienie ok. 40 tys. osób, a wraz z pracownikami zaplecza górnictwa CRW będzie 
zamieszkiwać ok. 180 tys. mieszkańców. Budowa kompleksu mieszkalnego wraz ze szkolnictwem, 
służbą zdrowia oraz pełną infrastrukturą miała kosztować ok. 90 mld zł7.

W przededniu „boomu węglowego” Łęczna liczyła 2,7 tys. mieszkańców. Ich życie skupiało 
się wokół rynku ze starymi niskokondygnacyjnymi zabudowaniami. Głównymi budynkami 
użytku publicznego były: urząd gminy, gminna spółdzielnia z siecią sklepów, kino „Goplana” 
mieszczące się w budynku OSP oraz restauracja „Pojezierze”, w której koncentrowało się życie 

4 Stanisław Węglarz (1948–2005) – w latach 1978–1981 zatrudniony w PRG. Od listopada 1980 r. wiceprzewod-
niczący Komisji Zakładowej „Solidarności”. Od czerwca 1981 r. wiceprzewodniczący ZR Środkowo-Wschodniego 
ds. interwencji. 13 XII 1981 r. internowany w ośrodku odosobnienia we Włodawie, zwolniony 21 VII 1982 r. Od 
18 XII 1988 r. członek Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie, 
uczestnik obrad Okrągłego Stołu. W latach 1991–1993 poseł na Sejm RP z listy „Solidarności” (Encyklopedia 
Solidarności, t. 2, red. G. Waligóra, Warszawa 2012, s. 478).
5 Jan Samsonowicz (1888–1959) – geolog, paleontolog, pedagog. Honorowy członek Polskiego Towarzystwa 
Geologicznego, członek PAN i przewodniczący Komitetu Geologicznego PAN. Wybitnie przyczynił się do powsta-
nia i organizacji Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i Zakładu Nauk Geologicznych PAN. W swoim 
dorobku naukowym pozostawił około 130 prac i artykułów naukowych dotyczących Gór Świętokrzyskich, Wołynia 
i Podola. Ojciec Andrzeja Samsonowicza, porucznika AK ps. „Książę”, poległego w powstaniu warszawskim, 
oraz Henryka Samsonowicza, historyka, wybitnego mediewisty, profesora i rektora UW, a także ministra edukacji 
narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego (M. Janeczko, J. Jarosińska, J. Grosiak, D. Panas, Profesor Jan 
Samsonowicz. Biografia Patrona, „Merkuriusz Łęczyński” 1995, nr 8, s. 46).
6 A. Mańkowska, Kompleksowe zagospodarowanie Centralnego Rejonu Węglowego zadaniem priorytetowym 
dla gospodarki narodowej, „Sztandar Ludu”, 8 III 1979, s. 7.
7 Ibidem. Warto zauważyć, iż autor artykułu podaje kwotę inwestycji równą 90 mld złotych, cztery lata wcześniej 
premier Jaroszewicz podczas roboczej wizyty w Bogdance zapowiadał przekazanie 50 mld zł.
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towarzyskie. W mieście znajdowała się także szkoła „tysiąclatka”, za którą rozciągały się tereny 
przyszłego osiedla górniczego. Najważniejszym zakładem przemysłowym były powstałe w latach 
sześćdziesiątych Zakłady Metalowe „Lechia”. Duże nadzieje wiązano z otwartym w listopadzie 
1970 r. Zakładem Doświadczalnym Instytutu Technologii Elektronowej PAN. W mieście rozwi-
nęło się też lokalne budownictwo, działał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz 
Zakłady Przemysłu Terenowego zajmujące się stolarką8. Jako siedziba dekanatu Łęczna była waż-
nym miastem na mapie Kościoła. Przy ul. Świętoduskiej mieściła się świątynia pod wezwaniem 
św. Marii Magdaleny. Natomiast o przedwojennej żydowskiej przeszłości miasta świadczyła stara 
niezagospodarowana synagoga znajdująca się we wschodniej części rynku.

Powołanie 9 stycznia 1975 r. do życia przez BP KC PZPR Lubelskiego Zagłębia Węglowego 
było decyzją, która na zawsze zmieniła oblicze miasta. Stwarzała ona wielkie możliwości nie 
tylko dla jego mieszkańców, ale i całego regionu9.

Uchwała o budowie pierwszej kopalni zagłębia węglowego na Lubelszczyźnie była elementem 
długofalowego programu rządowego dotyczącego poszerzenia bazy paliwowo-energetycznej. 
Wiązała się ona zarówno ze wzrostem zapotrzebowania na węgiel kamienny na rynku wewnętrz-
nym, jak i planami rozwoju jego eksportu10. Szacowano, iż na początku lat dziewięćdziesiątych 
XX w. polski przemysł górniczy wytworzy ponad 250 mln ton węgla. Zdawano sobie sprawę, iż 
górnictwo śląskie nie podoła temu zadaniu ze względu na ograniczone możliwości transportowe, 
bilans siły roboczej czy ochronę środowiska. Dlatego jednym z głównych powodów rozpoczęcia 
budowy LZW było dążenie do odciążenia górnictwa śląskiego11. 

Górnictwo na Lubelszczyźnie miało być nowoczesne i zupełnie inne od tradycyjnego. Nowa-
torski projekt przewidywał utworzenie leżącej poza obszarem eksploatacji dzielnicy przemysłowej, 
która prowadziłaby działalność usługową dla wszystkich kopalń, zajmujących się tylko wydo-
byciem węgla na powierzchnię. W ten sposób zakłady górnicze na Lubelszczyźnie pozbawione 
zostałyby całego zaplecza tak charakterystycznego dla kopalń Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego. 
Poszczególne kopalnie planowano uruchomić w ciągu pięciu lat, a po upływie kolejnych czterech 
miały osiągać wydobycie rzędu 12 tys. ton dziennie12.

Pierwszym etapem inwestycji była realizacja uchwały nr 15/75 Rady Ministrów z 17 stycznia 
1975 r. w sprawie I etapu budowy kopalni pilotująco-wydobywczej w rejonie miasta Łęczna, 
a dokładnie we wsi Bogdanka, która miała stanowić zalążek przyszłego zagłębia. Zadaniem kopalni 
pilotującej było opracowanie i sprawdzenie nowoczesnych technik eksploatacji odpowiadających 
warunkom geologicznym tworzącego się zagłębia13. Wraz z kopalnią pilotującą w Łęcznej miało 
powstać zaplecze dla jej pracowników. 16 stycznia 1975 r. powołano Dyrekcję Kopalń Lubel-
skiego Zagłębia Węglowego w Budowie (KLZW)14 z siedzibą w Lublinie, a Egzekutywa KW 

8 I. Caban, Zapis trzech dziesięcioleci PZPR w województwie bialskopodlaskim, chełmskim, lubelskim i zamojskim 
w latach 1948–1978, Lublin 1978, s. 149, 166.
9 Decyzja o budowie pilotującej kopalni w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, „Sztandar Ludu”, 10 I 1975, s. 1.
10 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie [dalej: AIPN Lu], 0201/31, R. Gumienny, Z. Ste-
faniak, Operacyjne zabezpieczenie procesu inwestycyjnego budowy kopalń Lubelskiego Zagłębia Węglowego 
w latach 1975–1982, k. 30. 
11 A. Mańkowska, Nowy rozdział w polskim górnictwie, „Sztandar Ludu”, 22–23 XI 1975, s. 1. 
12 Eadem, Wizja górniczej przyszłości, „Sztandar Ludu”, 13 II 1978, s. 4.
13 AP Lublin, Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie, 1933, Materiały na sesję naukową „Naukowe podstawy 
ochrony i kształtowania środowiska oraz terenów górniczych w Lubelskim Zagłębiu Węglowym”, k. 47.
14 Realizatorem budowy LZW z ramienia resortu górnictwa była Dyrekcja Kopalń Lubelskiego Zagłębia Węglo-
wego w Budowie jako przedstawiciel inwestora (AIPN Lu, 0201/31, R. Gumienny, Z. Stefaniak, Operacyjne 
zabezpieczenie procesu inwestycyjnego budowy kopalń Lubelskiego Zagłębia Węglowego w latach 1975–1982, 
k. 33).
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PZPR zatwierdziła na stanowisko jej dyrektora inż. Aleksandra Bąbczyńskiego, dotychczasowego 
zwierzchnika technicznego Zjednoczenia Budownictwa Górniczego (ZBG) w Katowicach15. 
Ustalono również, że głównym wykonawcą głębienia szybów zostanie Przedsiębiorstwo Robót 
Górniczych (PRG) z Mysłowic16, a wykonawcą robót budowlanych z zakresu techniczno-maga-
zynowego kopalni będzie Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Wykonanie 
zaplecza mieszkalnego w Łęcznej powierzono Chełmskiemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu17.

Ekipa Gierka umiejętnie dbała o populistyczne kreowanie własnego wizerunku. Industrializacja 
państwa propagowała wizję Polski Ludowej jako „dziesiątej potęgi gospodarczej świata”. Nie 
dziwi więc fakt, iż inwestycją na Lubelszczyźnie żywo interesował się rząd, a przede wszystkim 
zaangażowane w budowę resorty: górnictwa, rolnictwa, budownictwa i przemysłu materiałów 
budowlanych, komunikacji, łączności oraz energetyki i energii atomowej. I sekretarz KC PZPR 
Edward Gierek, znający górniczy trud18, czterokrotnie odwiedzał lubelskich górników19, po raz 
pierwszy 21 listopada 1975 r., dziewięć miesięcy po zapadnięciu decyzji o budowie LZW. W trakcie 
wizyty I sekretarz wraz z premierem Jaroszewiczem zaczął symbolicznie głębić szyb, wmurował 
również akt erekcyjny przyszłej budowy20. Podczas rozmowy z pracownikami zapowiedział, że 
gdy osiągną poziom 500 m w drążeniu szybu, ponownie przyjedzie do Bogdanki. Zgodnie z tą 
obietnicą kolejna wizyta odbyła się 29 sierpnia 1976 r., kiedy to górnicy osiągnęli wyznaczony 
poziom. Jak pisały ówczesne gazety, był to prawdziwy rekord świata w drążeniu szybów górni-
czych21. W trakcie spotkania z głową państwa górnicy obiecali, iż na Barbórkę 1976 r. dotrą do 
pierwszych pokładów węgla na poziomie 720 m. Zaznaczyli przy tym, że zadanie to jest bardzo 
trudne, gdyż dostępu do węgla broni tzw. kurzawka22. 

15 A. Mańkowska, Kronika węglem pisana, „Kalendarz Lubelski” 1976, nr 18, s. 73.
16 Przedsiębiorstwo Robót Górniczych z Mysłowic wraz z pozaresortowymi przedsiębiorstwami kooperacyjnymi 
zostało wybrane jako wykonawca szybu (AIPN Lu, 0201/31, R. Gumienny, Z. Stefaniak, Operacyjne zabezpieczenie 
procesu inwestycyjnego budowy kopalń Lubelskiego Zagłębia Węglowego w latach 1975–1982, k. 33).
17 AIPN Lu, 175/64, Informacje o wykonaniu planu inwestycyjnego za rok 1980, k. 11–17.
18 Pochodzący z górniczej rodziny przyszły I sekretarz KC PZPR Edward Gierek od 13 roku życia pracował we 
francuskich i w belgijskich kopalniach (J. Rolicki, Edward Gierek. Życie i narodziny legendy, Warszawa 2002, 
s. 15–51).
19 Wielki dzień Bogdanki, „Kurier Lubelski”, 22–23 XI 1975; J. Jurkowski, Edward Gierek i Piotr Jaroszewicz 
na budowie kopalni w Bogdance, „Kurier Lubelski”, 24 VIII 1976; S. Wojnarowicz, Przed Świętem Odrodzenia 
Edward Gierek i Piotr Jaroszewicz na ziemi lubelskiej, „Kurier Lubelski”, 18 VII 1978; W. Klusek, 35 urodziny 
UMCS z udziałem Edwarda Gierka, „Kurier Lubelski”, 2 X 1979; A. Mańkowska, Nowy rozdział w polskim górni-
ctwie, „Sztandar Ludu”, 22–23 XI 1975; Z. Miazga, I sekretarz i prezes Rady Ministrów wśród budowniczych LZW, 
„Sztandar Ludu”, 24 VIII 1976; A. Mańkowska, W przededniu lipcowego święta towarzysze Edward Gierek i Piotr 
Jaroszewicz odwiedzili ziemię lubelską, „Sztandar Ludu”, 18 VII 1978; eadem, Gospodarska wizyta tow. E. Gierka 
w Bogdance, „Sztandar Ludu”, 2 X 1979; E. Gierek i P. Jaroszewicz w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. W 1980 r. 
pierwsze tony węgla, „Trybuna Ludu”, 22–23 XI 1975; E. Gierek i P. Jaroszewicz wśród budowniczych Lubelskiego 
Zagłębia Węglowego, „Trybuna Ludu”, 24 VIII 1976; E. Gierek i P. Jaroszewicz wśród załóg Lubelskiego Zagłębia 
Węglowego, „Trybuna Ludu”, 18 VII 1978; Inauguracja roku akademickiego, „Trybuna Ludu”, 2 X 1979.
20 S. Luchowski, Wybraliśmy Bogdankę…, s. 47. 
21 W LZW padł światowy rekord głębienia szybu – 320 m w ciągu dwóch i pół miesiąca – pisał dziennikarz „Try-
buny Ludu” Jacek Fąfara. W kwietniu 1976 r., będąc na głębokości 50 m, górnicy PRG Mysłowice zobowiązali 
się osiągnąć w ciągu trzech miesięcy poziom 320 m; zakładany plan wykonali na 15 dni przed terminem. Dawało 
to 5 m na dobę, wynik ten w porównaniu z innymi kopalniami, gdzie drąży się 2–3 m, został uznany za światowy 
rekord (J. Fąfara, W Lubelskim Zagłębiu światowy rekord głębienia szybu, „Trybuna Ludu”, 29 VII 1976, s. 1).
22 Z. Miazga, I sekretarz i prezes Rady Ministrów wśród budowniczych LZW, „Sztandar Ludu”, 24 VIII 1976, 
s. 1. Kurzawka to rodzaj błotnistego namułu, zalegającego warstwą znacznej grubości nad złożami węgla. Pierw-
sza warstwa kurzawki zaczyna się tuż pod powierzchnią i sięga głębokości 150 m, druga zalega na głębokości 
480–540 m, a ostatnia – 600–750 m.
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Podczas trzeciej wizyty, 17 lipca 1978 r., górnicy przekazali Gierkowi pierwszy lubelski węgiel 
wydobyty z pokładu szybu S-223. Po odwiedzinach w Bogdance I sekretarz udał się do Łęcznej, 
gdzie powitali go najmłodsi mieszkańcy miasta, następnie goście wybrali się do stołówki pracow-
niczej na zebranie z górnikami. W czasie spotkania dyrektor KLZW inż. Bąbczyński oznajmił, iż 
odwiedziny najważniejszych osób w państwie wzmagają wśród górników poczucie, że budowa 
LZW jest sprawą całej partii i całego narodu24. 

Ostatnia wizytacja odbyła się 1 października 1979 r. Partyjnych dygnitarzy powitali wraz z dyrek-
cją KLZW i Kombinatu Budownictwa Górniczego „Wschód”25 (KBG „Wschód”) przodowi górnicy 
od samego początku związani z lubelskim zagłębiem. Zapowiedzieli oni, iż w grudniu 1980 r. 
zostanie uruchomiona masowa eksploatacja węgla; ostatecznie nastąpiło to w listopadzie 1982 r.26 
Każda wizyta przedstawiciela władz centralnych miała charakter wielkiego święta i wywoływała 
szeroki oddźwięk propagandowy. Dzienniki wydawane na Lubelszczyźnie, takie jak „Sztandar 
Ludu” czy „Kurier Lubelski”, ale i ogólnopolska „Trybuna Ludu”, szeroko komentowały wizyty 
władz centralnych na budowie nowego zagłębia. Szczególnie prasa lokalna poświęcała inwestycji 
w Bogdance dużo miejsca, zwłaszcza w okresie sukcesów, jakie osiągali lubelscy górnicy27.

Media pośród pionierów górnictwa szukały lokalnego Stachanowa czy Pstrowskiego. Taka rola 
wśród górniczej załogi przypadła Stanisławowi Walasowi28. Na Lubelszczyznę przybył z Lubina, 
gdzie pracował w kopalniach zagłębia miedziowego. Podjęcie pracy w Bogdance oznaczało dla 
niego powrót w rodzinne strony, pochodził on bowiem z nieodległej Kielecczyzny29. W lipcu 
1976 r. brygada przodowego Walasa jako pierwsza pokonała poziom 500 m pierwszego głębio-
nego szybu. W trakcie wizyty przywódców państwa w lipcu 1978 r. to on złożył I sekretarzowi 
Gierkowi i premierowi Jaroszewiczowi meldunek o dotarciu do pierwszych złóż lubelskiego 
węgla30. W 1977 r. Walas otrzymał pięciopokojowe mieszkanie w nowym bloku przy ul. Górniczej 

23 Wydobycie pierwszego lubelskiego węgla miało szeroki oddźwięk propagandowy. Władze partyjne postano-
wiły m.in. ustawić na placu Litewskim w Lublinie specjalną gablotę, w której znajdował się węgiel z Bogdanki 
(Lubelski węgiel na… Placu Litewskim, „Sztandar Ludu”, 11 I 1978 s. 1).
24 A. Mańkowska, W przededniu lipcowego święta towarzysze Edward Gierek i Piotr Jaroszewicz odwiedzili 
ziemię lubelską, „Sztandar Ludu”, 18 VII 1978, s. 1.
25 Z inicjatywy wojewódzkiej instancji partyjnej 1 I 1979 r. został powołany Kombinat Budownictwa Górniczego 
„Wschód”, w którego skład weszły: PRG, zakład budowlany oraz zakład transportowy. W 1981 r. z powodu trud-
nej sytuacji kombinatu i jego załogi KBG „Wschód” został rozwiązany, a tworzące go przedsiębiorstwa stały się 
osobnymi zakładami, m.in. PRG Łęczna (AP Lublin, Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Łęcznej [dalej: ROPP 
Łęczna], 2, Komitet Zakładowy Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Łęcznej, k. 2).
26 K. Stankiewicz, Wszystko gotowe do przemysłowej eksploatacji węgla, „Kurier Lubelski”, 16 XI 1982, s. 1.
27 Zarówno dziennik „Kurier Lubelski”, jak i organ partyjny lubelskiego KW „Sztandar Ludu” niemal codzien-
nie pisały na temat postępów prac przy budowie LZW. Obie gazety poświęcały inwestycji wiele miejsca. Kurier 
wydawał m.in. cykl artykułów zatytułowany „Kurier górniczy”, z kolei „Sztandar Ludu” publikował „Kronikę 
LZW”.
28 W „Kurierze Lubelskim” ukazał się m.in. artykuł przedstawiający rodzinę Stanisława Walasa podczas przygo-
towań do świąt Bożego Narodzenia (A. Trager, Boże Narodzenie w Łęcznej, „Kurier Lubelski”, 24–26 XII 1976, 
s. 4). Cztery lata później ta sama autorka ponownie pojawiła się u rodziny Walasów, tym razem z okazji świąt 
wielkanocnych (eadem, U Walasów, „Kurier Lubelski”, 9–12 IV 1982, s. 1).
29 E. Misiewicz, Łęcznianie…, s. 354–357.
30 S. Wojnarowicz, Przed Świętem Odrodzenia Edward Gierek i Piotr Jaroszewicz na ziemi lubelskiej, „Kurier 
Lubelski”, 18 VII 1978, s. 1. „Do pierwszego sekretarza oraz premiera podeszli z niewielkimi pojemnikami 
węgla z szybu nr 2 górnicy przodowi: Eugeniusz Bronisz, Stanisław Sylwestrzak i Stanisław Walas, który 4 lata 
temu, 17 VII, meldował Edwardowi Gierkowi przekazanie do eksploatacji kopalni Rudna w Lubińskim Zagłębiu 
Miedziowym. 17 VII 1978 r. w Bogdance powiedział: »Oto I sekretarzu węgiel, który wydobyliśmy z pokładów 
szybu nr 2. To jest bardzo dobry węgiel o wysokiej kaloryczności, z niewielką domieszką siarki, nadający się do 
chemicznej przeróbki«” (ibidem).
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w Łęcznej, a od I sekretarza PZPR talon na małego fiata. „Stasiu-fryzjer”31, jak mówiła o nim 
lokalna społeczność, znany był nie tylko w Łęcznej. Został wybrany na radnego Rady Narodo-
wej Miasta i Gminy Łęczna32. W kolejnych latach pracował w przedsiębiorstwach powstałych 
w wyniku przekształceń PRG Mysłowice. W 1989 r. przeszedł na emeryturę. Za długoletnią pracę 
w górnictwie został odznaczony m.in.: Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką „Zasłużony dla Lubelszczyzny”, odznaką 
„Zasłużony dla Górnictwa RP”, medalem „Wzorowy Wychowawca Młodzieży”33. 

Zasadniczy model zagospodarowania przestrzennego CRW został opracowany w stycz-
niu 1979 r., na specjalnie zorganizowanym przez władze centralne seminarium w Puławach. 
Uczestniczyło w nim ponad stu specjalistów i projektantów z jedenastu instytucji oraz resortów 
centralnych, a także przedstawiciele czterech województw Lubelszczyzny34. Zadaniem stawia-
nym przed uczestnikami było sformułowanie zasad kierunkowego rozwoju LZW oraz uzyskanie 
generalnej koncepcji zagospodarowania przestrzennego CRW. Na podstawie wykonanej pracy 
Instytutu Kształtowania Środowiska, Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie, Głównego 
Biura Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach oraz wielu innych jednostek badawczych 
ustalono, iż głównym miastem górniczym będzie Łęczna z liczbą ok. 60–70 tys. mieszkańców, 
drugi ośrodek miejski miał być zlokalizowany między Białką a Milejowem, trzeci natomiast 
w województwie chełmskim, w rejonie Wierzbicy35. 

Wybór Łęcznej jako stolicy LZW nie był przypadkowy. Zadecydowało o tym dogodne poło-
żenie zarówno w stosunku do przyszłych kopalń CRW, jak i stolicy regionu – Lublina. Projek-
tantom zależało przede wszystkim na krótkim czasie dojazdu górników do pracy, a położenie 
miasta umożliwiało dojazd krótszy niż 30 min. Innym czynnikiem była atrakcyjna lokalizacja 
Łęcznej, która stanowi wrota malowniczego Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Urbaniści 
mieli zadbać o to, aby miasto nie zatraciło tych walorów. Żyzne gleby wokół Łęcznej dawały jej 
mieszkańcom zaplecze rolnicze36. 

Głównym architektem miasta został Romuald Dylewski37, który był z Łęczną związany sen-
tymentalnie, gdyż w niej się urodził i spędził dzieciństwo. Jego koncepcja miasta zawierała plany 
oddania siedmiu kopalń i osobnej dzielnicy przemysłowej, całe miasto miało liczyć 70–100 tys. 
mieszkańców. W wyniku ograniczenia planów budowy LZW do trzech kopalń: w Bogdance, 
Stefanowie i w okolicach Cycowa, nastąpiła korekta planów, jednakże główna koncepcja została 
zachowana. Łęczna miała się składać z czterech jednostek: Starego Miasta, osiedla im. Samso-
nowicza oraz dwóch dzielnic – Pasternik Wschód i Pasternik Zachód. Łącznie obszar ten miało 
zamieszkiwać ok. 30 tys. mieszkańców, ewentualną rozbudowę planowano w kierunku wschodnim, 
tak aby miasto nie liczyło więcej niż 60–70 tys. mieszkańców38. Nowa Łęczna w wizji urbanistów 
miała współistnieć z częścią zabytkową, tworząc integralną całość.

31 Stanisław Walas z wykształcenia był fryzjerem (E. Misiewicz, Łęcznianie…, s. 354–357).
32 AP Lublin, Rada Narodowa Miasta i Gminy Łęczna [dalej: RNMiG Łęczna], 5, Protokół nr I/1978 z sesji Rady 
Narodowej Miasta i Gminy w Łęcznej, 18 II 1978 r., k. 2.
33 E. Misiewicz, Łęcznianie…, s. 354–357.
34 W wyniku reformy administracyjnej z 1975 r. województwo lubelskie zostało podzielone na cztery wojewódz-
twa: bialskopodlaskie, chełmskie, lubelskie i zamojskie.
35 A. Mańkowska, Plan przestrzenny CRW broni się sam!, „Sztandar Ludu” 21 V 1980, s. 3.
36 A. Mańkowska, Czy będzie się nazywać „Barbórka”?, „Sztandar Ludu”, 8 VII 1975, s. 1.
37 Romuald Dylewski (ur. 1924) – architekt urbanista, autor m.in. planu miasta Lublina, planu dzielnicy przemy-
słowo-portowej Żerań w Warszawie, planu miasta i aglomeracji Bagdadu, planu dzielnicy West Bethnal Green 
w Londynie, planu regionalnego zagospodarowania Lubelskiego Zagłębia Węglowego (R. Dylewski, Łęczna 
– miasto żydowskie, „Merkuriusz Łęczyński” 2012, nr 25, s. 34).
38 A. Mańkowska, Wizja górniczej przyszłości, „Sztandar Ludu”, 13 II 1978, s. 5.
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W wyniku procesu industrializacji w mieście dokonały się dynamiczne przeobrażenia nie-
malże na każdej płaszczyźnie życia. Ośrodek ten stał się celem migracji ludności z całego kraju, 
głównie z obszarów wiejskich. Wiązało się to z przemianami demograficznymi, urbanistycznymi 
i ekonomicznymi, a także ze wzrostem liczby ludności zatrudnionej poza rolnictwem. Rozpoczęcie 
budowy LZW i związana z tym szeroka oferta zatrudnienia czy wzrost budownictwa mieszkalnego 
były silnym magnesem przyciągającym nowych mieszkańców.

Wykres 1. Liczba ludności łęcznej

Źródło: dane Urzędu Stanu Cywilnego w Łęcznej.

W połowie 1979 r. grupa studentów UMCS przeprowadziła badania, które miały na celu 
m.in. analizę pochodzenia nowych mieszkańców Łęcznej. Wyniki tych badań ilustruje tabela 1.

tabela 1. pochodzenie nowych mieszkańców łęcznej

Miejsce zamieszkania  
przed powstaniem LzW

próba  
generalna

próba założona próba zrealizowana
liczba % populacji 

generalnej
liczba % populacji 

generalnej
Ogółem 2552 600 23,3 322 20,3
Łęczna 1538 186 13,1 189 11,0
Makroregion Środkowo-Wschodni  630 186 28,3 171 20,7
Inne regiony  342 186 34,4 183 47,7
GOP   42  42 100  39 100

Źródło: M. Miazga, Proces integracji społeczności miejskiej. Studia socjologiczne na przykładzie Łęcznej, 
Warszawa 1986, s. 21.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż rdzenni mieszkańcy Śląska byli w zdecydowanej 
mniejszości. Napływowi górnicy przybyli na Lubelszczyznę głównie z Lubińsko-Głogowskiego 
Zagłębia Miedziowego, ale w większości byli „repatriantami”, którzy na zachód Polski wyjechali 
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za chlebem z okolic Chełma czy Zamościa. Ogromny napływ nowych mieszkańców o różnym 
bagażu kulturowym sprawił, iż społeczeństwo było bardzo zróżnicowane. Początkowo ludność 
starej Łęcznej z dystansem podchodziła do przybyszów. Pojawiały się nowe pojęcia, rdzenna lud-
ność określała się jako „krzoki”, natomiast napływową nazywano „ptoki”39. Z czasem przyjezdni 
się zasymilowali i obie grupy coraz bardziej się integrowały.

Ważnym elementem konsolidacji społecznej były wspólne pochody z okazji 1 Maja, mani-
festacje z okazji 22 Lipca, Barbórki, a także czyny społeczne. Wyrazem jedności społeczeństwa 
był również pogrzeb dwóch zmarłych tragicznie w pracy górników, Ernesta Jegora i Mariana 
Jandy. Ulicami Łęcznej przeszedł wówczas pięciotysięczny kondukt żałobny, a mszę w intencji 
zmarłych odprawił ordynariusz diecezji lubelskiej bp Bolesław Pylak40. Ludność integrowała się 
również przez sport. 20 września 1979 r. pracownicy kopalni powołali do życia Górniczy Klub 
Sportowy „Górnik Łęczna” z sekcjami piłki nożnej, brydża sportowego, zapasów41. Nieodzowną 
rolę w zacieśnianiu więzi społecznych odgrywało założone w 1975 r. Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Łęczyńskiej. Inicjatorem jego powstania, a zarazem pierwszym prezesem była Stefania 
Pawlak42. Skupiła ona wokół siebie grupę lokalnych społeczników realizujących ideę integracji 
nowego miejskiego społeczeństwa. Stowarzyszenie organizowało spotkania, na których propago-
wano wiedzę o przeszłości miasta, eksponowało dorobek miejscowych artystów amatorów, a także 
gromadziło zabytki kultury materialnej z okolic miasta. Podjęło również współpracę z młodzieżą 
szkolną, organizując konkursy wiedzy o mieście i regionie43.

W wyniku gwałtownego przeobrażenia lokalnej społeczności dochodziło do nasilenia zjawisk 
patologicznych. Ze sprawozdania komendanta MO w Łęcznej z 1976 r. wynika, iż w porówna-
niu z rokiem 1975 w mieście wzrosła liczba bójek i pobić, odnotowano też więcej przypadków 
kradzieży mienia społecznego i nielegalnego handlu wódką. Łączono to z napływową ludnoś-
cią zatrudnioną w LZW. W sprawozdaniu komendant skarżył się na niewłaściwe zachowanie 
górników, dalej czytamy, iż na jednego pracownika sporządzono aż cztery wnioski do kole-
gium, na drugiego dwa, a pojedyncze przypadki zaczynają się mnożyć. Komendant zgłosił to 
dyrekcji KLZW oraz wystąpił z prośbą o zorganizowanie spotkania z pracownikami, którzy 
swoim zachowaniem wywołują niepokój wśród społeczeństwa Łęcznej i stwarzają potencjalne 
zagrożenie w utrzymaniu ładu i porządku w mieście. W związku z budową zagłębia KW MO 
w Lublinie postanowiła przydzielić miastu dodatkowe siły i środki w postaci funkcjonariu-
szy i transportu. Oddelegowani milicjanci pełnili służbę w każdą sobotę, niedzielę, 1, 15, 25 
i ostatniego dnia miesiąca. Siły te były używane do utrzymania ładu i porządku w Łęcznej, 
Puchaczowie i Bogdance44.

Wśród nowych łęcznian dużą grupę stanowili wykwalifikowani pracownicy, absolwenci 
Akademii Górniczo-Hutniczej i innych uczelni technicznych, dla których udział w budowaniu 
od podstaw nowego zagłębia był wyjątkowym wyzwaniem i spełnieniem zawodowych marzeń. 

39 A. Wawrzycka, „Krzoki na węglu”, „Perspektywy” 1977, nr 4, s. 10.
40 S. Luchowski, Wybraliśmy Bogdankę…, s. 234.
41 Górnicy z LZW mają swój klub sportowy, „Kurier Lubelski”, 22–23 IX 1979, s. 4.
42 Stefania Pawlak (1908–2002) – urodziła się we wsi Trześnia, jednak większość życia zawodowego spędziła 
w Łęcznej. Z jej inicjatywy w 1962 r. wybudowano w Łęcznej szkołę. Wraz z przyjaciółmi założyła Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Zmarła w Mielcu (N. Korba, Pamięci Stefanii Pawlak (1908–2002), „Merkuriusz Łęczyński” 2002, nr 15, 
s. 43–46).
43 Jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, „Merkuriusz Łęczyński” 1995, nr 8, s. 4.
44 AP Lublin, RNMiG Łęczna, 3, Sprawozdanie komendanta posterunku MO w Łęcznej o stanie ładu, porządku 
i bezpieczeństwa publicznego na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Łęcznej za okres 1 I – 30 IX 1976 r., październik 
1976 r., k. 89–93.
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Przybyli oni na Lubelszczyznę z wielkich aglomeracji, mając pewne oczekiwania. Obiecano 
im życie w mieście na miarę XXI w., jednak kłopoty z budową zagłębia wynikające z trudnych 
warunków geologicznych, a przede wszystkim z kryzysu gospodarczego i cięć inwestycyjnych, 
sprawiały, iż miasto nie rozwijało się zgodnie z szumnymi zapowiedziami. 

Górnicy w sposób otwarty, uczestnicząc w sesjach RNMiG lub pisząc oficjalne listy do admi-
nistracji lokalnej, za zaistniałą sytuację obwiniali przede wszystkim władze centralne. Narzekali 
szczególnie na warunki socjalno-bytowe, kulturalne, komunalne i zdrowotne. Twierdzili, że 
mimo upływu lat nie widać poprawy, a ich cierpliwość ma swoje granice. Decydując się na przy-
bycie do LZW, liczyli się z gorszymi warunkami bytowymi, mimo to byli gotowi uczestniczyć 
w historycznym tworzeniu nowego zagłębia górniczego, mieli bowiem świadomość, że budują 
kopalnię dla przyszłych pokoleń. Ich zdaniem oni sami, mimo trudności, wywiązywali się ze 
swoich obowiązków. 

Za pierwszoplanowy cel uznali budowę szkoły45, podkreślali również potrzebę rozwijania 
szkolnictwa zawodowego, kształcącego przyszłe załogi górnicze. Krytykowali stan służby zdrowia, 
mocno akcentując konieczność budowy szpitala. Uważali, iż w mieście szwankuje zaopatrzenie, 
brakuje punktów usługowych, są trudności z naprawą sprzętu domowego, nabyciem odzieży itp.46 
Dużym problemem dla mieszkańców był brak życia kulturalnego w Łęcznej oraz niedogodne 
połączenia komunikacyjne z Lublinem. Twierdzili także, że wraz ze wzrostem liczby mieszkańców 
nie przybywa mieszkań47. Uważali, iż takie warunki mieszkaniowe zniechęcają specjalistów od 
przemysłu, służby zdrowia itd. do osiedlenia się w Łęcznej. Górnicy LZW oczekiwali, że pełna 
infrastruktura nowego osiedla zostanie oddana do użytku w ciągu 2–3 lat. Apelowali, aby nie 
popełniać tych samych błędów przy budowie kolejnych osiedli, ponieważ może dojść do sytuacji, 
że miasto nie będzie się nadawać nawet na sypialnię, a rozwój aglomeracji powinien przebiegać 
proporcjonalnie do rozwoju LZW48. 

45 Mieszkańcy Łęcznej krytykowali sytuację, w której budynek szkoły dosłownie pękał w szwach, a młodzież 
uczyła się na trzy zmiany do godz. 20. Negatywnie oceniali również postępy prac na budowie nowej szkoły, gdzie 
nie było żadnej dyscypliny ani nadzoru, a robotnicy często byli pod wpływem alkoholu (AP Lublin, RNMiG 
Łęczna, 32, Protokół nr 37/81 z posiedzenia Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy Łęczna, 23 II 1981 r., 
k. 12–22).
46 Do października 1982 r. na terenie miasta i gminy Łęczna Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
miała 44 detaliczne placówki handlowe, w tym dwanaście sklepów wiejskich oraz siedem punktów usługowych, 
m.in. kuśnierstwo, szewstwo, kaletnictwo czy szklarstwo; działały także trzy pawilony handlowe. Dopiero w paź-
dzierniku 1982 r. sytuacja w Łęcznej uległa częściowej poprawie. W mieście rozpoczęło działalność konkurencyjne 
wobec GS Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Górniczego Katowice Łilia w Łęcznej. Głównym zadaniem PZG był 
obrót detalicznymi artykułami spożywczymi i przemysłowymi ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb załóg 
górniczych oraz działalność żywieniowa na rzecz górników. Specjalnie na potrzeby konsumentów PZG utworzyło 
osiem placówek handlowych, w tym pięć na osiedlu Samsonowicza, a także dwie stołówki w Łęcznej oraz trzy 
kioski spożywcze na terenie kopalni (AP Lublin, Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Łęcznej [dalej: KMG PZPR 
Łęczna], 45, Informacje o działalności Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Górniczego oddział w Łęcznej za 1983 
i I kwartał 1984 r., k. 133).
47 W uchwale nr 58/77 Rady Ministrów z 15 IV 1977 r. określone zostały zadania dla budownictwa mieszkaniowe-
go w Łęcznej. Zobowiązywała ona do wykonania do końca 1980 r. 1750 mieszkań oraz 1650 miejsc hotelowych, 
a w latach 1981–1983 – 1520 mieszkań. Realizacja uchwały wyglądała następująco: do 1980 r. wybudowano 
1052 mieszkania i 680 miejsc hotelowych; w latach 1981–1983 powstały 992 mieszkania, a w budowie znajdo-
wały się dwa hotele po 472 miejsca każdy. Wynikało z tego, że niedobór w stosunku do wielkości zakładanych 
w uchwale na koniec 1983 r. wynosił 1226 mieszkań, czyli 63 proc., i 970 miejsc hotelowych (41 proc.) (AP Lublin, 
RNMiG Łęczna, 91, Informacja w sprawie rozwoju miasta Łęczna jako podstawowej jednostki osadniczej CRW 
LZW, k. 1).
48 AP Lublin, ROPP Łęczna, 24, Tadeusz Bodziak, górnik PRG Łęczna, „Podstawowe problemy środowiska 
Łęcznej”, k. 20. 
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Spośród wszystkich załóg budujących lubelskie zagłębie oraz nową Łęczną największy wpływ 
na życie codzienne miasta mieli bez wątpienia pracownicy PRG Mysłowice, od 1979 r. wchodzą-
cego w skład KBG „Wschód”, w 1981 r. przekształconego w PRG Łęczna. To wśród tej załogi była 
najlepiej rozwinięta organizacja partyjna, ale także i najprężniej działała struktura „Solidarności”. 
W przededniu stanu wojennego POP KZ PRG liczyła 385 członków i kandydatów49, co stanowiło 
27 proc. liczącej 1446 osób załogi. W 1981 r. na terenie miasta i gminy Łęczna do PZPR należało 
978 członków i kandydatów zrzeszonych w 27 podstawowych organizacjach partyjnych. Do naj-
bardziej licznych oprócz wspomnianej już POP KZ PZPR PRG należały POP KZ PZPR KLZW 
z 145 członkami i kandydatami oraz odpowiednio POP działająca przy GS „SCh” – 70 i Fabryce 
Półprzewodników TEWA – 44 członków50. 

Warto zauważyć, iż lokalna władza partyjna umiejętnie umacniała swoją działalność wśród 
mieszkańców nowego osiedla górniczego. Liczba członków PZPR wzrastała proporcjonalnie do 
napływu nowej ludności51. Według danych z czerwca 1980 r. do partii należało: 50,1 proc. robot-
ników, 14,3 proc. rolników, 31,3 proc. pracowników umysłowych, pozostałą część, tj. 4,3 proc., 
stanowili m.in. emeryci. Z informacji przedstawionych w referacie wygłoszonym na posiedzeniu 
Egzekutywy KMG PZPR w Łęcznej wynika, iż 10,7 proc. społeczeństwa było upartyjnione, co 
w skali całego województwa klasyfikowało miasto na wysokim miejscu52.

W Łęcznej funkcjonowały również inne organizacje: ZSL liczyło 169 członków zrzeszonych 
w czternastu kołach, SD skupiało 31 członków, głównie lekarzy, nauczycieli i rzemieślników, 
zrzeszonych w dwóch kołach53.

Antykomunistyczna działalność zarówno w Łęcznej, jak i w całym LZW nie była tak silna 
jak w innych rejonach Lubelszczyzny, np. w Lublinie czy Świdniku. Należy to tłumaczyć tym, 
iż ani Łęczna, ani cała załoga LZW nie były tak skonsolidowane jak społeczeństwo Świdnika 
czy też pracownicy Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie, niemniej jednak zdarzały się 
przejawy opozycyjnej działalności, szczególnie wśród górników PRG oraz KLZW. Jej początki 
wiążą się z osobą proboszcza miejscowej parafii ks. Mariana Kozyry54, który od 1976 r. organi-
zował duszpasterstwo górnicze.

Pierwszy jawny sprzeciw wobec władz odnotowano 23 marca 1980 r., w trakcie wyborów do 
Sejmu PRL, kiedy to w obwodzie wyborczym nr 4 w Łęcznej grupa stu pracowników kopalni 
Bogdanka zbojkotowała wybory. Według władzy byli to przeważnie ludzie młodzi, do 25 roku 
życia, pochodzący głównie ze Śląska55. W lipcu 1980 r. górnicy zareagowali na powiew wolności 

49 Niektóre źródła podają liczbę 392 członków POP (AP Lublin, KMG PZPR Łęczna, 26, Plan partyjnego i organi-
zacyjnego przygotowania i przebiegu zebrań sprawozdawczo-wyborczych w miejsko-gminnej organizacji partyjnej 
w Łęcznej, k. 90–94).
50 Ibidem.
51 W 1975 r. KMG PZPR w Łęcznej liczył 250 członków i kandydatów zrzeszonych w czternastu POP (AP Lublin, 
KMG PZPR Łęczna, 14, Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną przy KMG PZPR Łęczna, 10 IV 
1976 r., k. 33).
52 AP Lublin, KMG PZPR Łęczna, 11, Ocena form i metod pracy ideowo-wychowawczej na rzecz rozwoju 
i umacniania partii na terenie działania KMG PZPR w Łęcznej, 4 VII 1980 r., k. 63–74. 
53 AP Lublin, KMG PZPR Łęczna, 5, Informacje o pracy KMG PZPR w Łęcznej, 10 X 1982 r., k. 39–51.
54 Marian Kozyra (1933–2009) – ksiądz, w latach 1976–1987 pełnił funkcję proboszcza i dziekana parafii św. Marii 
Magdaleny w Łęcznej z zamiarem objęcia opieką duchową pracowników tworzącego się LZW. 4 XII 1976 r. 
zainicjował pierwsze w Łęcznej uroczystości ku czci św. Barbary. W grudniu 1980 r. wraz z pracownikami gór-
niczej „Solidarności” zorganizował na terenie LZW pierwszą mszę św. W trakcie stanu wojennego SB próbowała 
wymusić na nim podpisanie tzw. lojalki. W latach 1981–1987 organizował w Łęcznej msze św. w intencji ojczyzny 
(Encyklopedia Solidarności…, s. 209).
55 M. Dąbrowski, NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni [w:] NSZZ „Solidarność”, t. 5: Polska 
środkowo-wschodnia, red. Ł. Kamiński, Warszawa 2010, s. 498.
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„lubelskiego lipca” – na terenie Bogdanki odnotowano pojawienie się nielegalnych ulotek. Reakcja 
partii była wyjątkowo szybka, lokalne władze zwróciły się do KW PZPR w Lublinie o wprowadzenie 
stałych dyżurów członków dyrekcji kopalni na terenie zakładu oraz miasta Łęczna i o utrzymywanie 
stałych kontaktów z załogą. Kierownictwo było zobowiązane co trzy godziny zdawać pełną telefo-
niczną relację z przebiegu wydarzeń, nastroju załogi i atmosfery56. Władze skarżyły się, iż nie mają 
żadnego wpływu na załogę, gdyż organizacje partyjne w Bogdance mimo wielu prób przeniesienia 
pod skrzydła KMG w Łęcznej dalej podlegały KM PZPR w Lublinie57. 

18 lipca 1980 r. podjęto pierwszą próbę strajku na terenie zakładów LZW – pracownicy trans-
portu ogłosili strajk i wystąpili z petycją oraz z żądaniami przywilejów pracowniczych do władz, 
jednak zarządowi kopalni udało się zażegnać protest. W notatce sporządzonej przez członków 
Egzekutywy KMG PZPR czytamy, iż wydarzenia sierpniowe na Wybrzeżu spotkały się z krytyką 
i biernością wśród załogi. Spowodowane to było głównie niedoinformowaniem oraz silną agitacją 
aktywu partyjnego58. 

Szersze zainteresowanie sprawami związkowymi wiązało się z podpisanym 3 września 1980 r. 
w Jastrzębiu Zdroju porozumieniem. Lubelscy górnicy byli mocno związani z załogami na Śląsku, 
szybko więc udało im się nawiązać pierwsze kontakty. W tamtym okresie rząd planował cięcia 
inwestycyjne dotyczące LZW59. Zapowiedziano, że budowa Kopalni-3 nie rozpocznie się, a zało-
ga KBG „Wschód” zostanie częściowo oddelegowana na Śląsk. W związku z tym przy pomocy 
władz związkowych na Śląsku został zorganizowany strajk okupacyjny w ZBG w Katowicach, 
który miał na celu dalsze utrzymanie inwestycji w LZW. 

3 września 1980 r. pracownicy kombinatu zorganizowali wiec poparcia dla strajku na Ślą-
sku. W trakcie zebrania padały następujące postulaty: bezwzględne i natychmiastowe oddanie 
pod sąd wszystkich winnych za awarię szybu S-160; zażądano działalności wolnego związku 
zawodowego, który jako jedyny reprezentowałby interesy pracowników; domagano się ostrej 
i bezwzględnej rewizji etatów, twierdzono, że znaczna liczba pracowników nie ma odpowied-
niego wykształcenia. Żądano zaprzestania przydzielania stanowisk nadzoru „po znajomości”, 
dalej postulowano zmianę wojewody, gdyż twierdzono, że obecny nie jest dobrym gospodarzem, 
domagano się obniżenia wieku emerytalnego górników, uznania chorób reumatycznych za 
choroby zawodowe oraz zrównania zasiłków rodzinnych górników z zasiłkami milicji i wojska. 
Zebranie przebiegało w pokojowej atmosferze, na koniec dyr. Jerzy Mięsowicz zapowiedział, 
że powstanie odpowiednia komisja, która rozpatrzy wszystkie postulaty61. Z kolei strajk na 
Śląsku zakończyło dopiero podpisanie 4 grudnia 1980 r. porozumienia, z którego wynikało, 
iż LZW będzie nadal funkcjonować, a wobec strajkujących nie zostaną wyciągnięte żadne 
konsekwencje62. 

56 AP Lublin, KMG PZPR Łęczna, 25, Informacje z zakresu oceny atmosfery polityczno-społecznej i działań 
organizacyjnych instancji PZPR w Łęcznej w okresie 1 VII – 1 X 1980 r., 13 X 1980 r., k. 104–107.
57 Ibidem.
58 Ibidem.
59 AIPN Lu, 020/855, Wyciąg z Przeglądu Audycji Zagranicznych Komitetu do spraw Radia i Telewizji „Polskie 
Radio i Telewizja”, 29 VII 1987 r., nr 210, k. 29.
60 10 X 1979 r. w szybie S-1 na poziomie 636 m wystąpił gwałtowny i niekontrolowany wypływ kurzawki spoza 
obudowy szybu. W wyniku awarii został zatopiony szyb S-1 i S-2 oraz istniejące wyrobiska poziome. Straty mate-
rialne oszacowano na ok. 500 mln zł. Katastrofa przyczyniła się do zahamowania inwestycji w LZW (AIPN Lu, 
023/283, t. I, Notatka służbowa o kopalni pilotująco-wydobywczej w Bogdance, 24 X 1979 r., k. 4).
61 AP Lublin, ROPP Łęczna, 35, Notatka służbowa dotycząca zebrania załogi KBG i części KLZW zwołanego 
3 IX 1980 r. przez Zakładowy Komitet Strajkowy w Bogdance, 3 IX 1980 r., k. 420–422.
62 AIPN Lu, 020/855, Wyciąg z Przeglądu Audycji Zagranicznych Komitetu do spraw Radia i Telewizji „Polskie 
Radio i Telewizja”, 29 VII 1987 r., nr 210, k. 29.
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KZ NSZZ „Solidarność” KBG „Wschód” została wybrana pod koniec grudnia 1980 r. Jej 
przewodniczącym został Jan Andrzejkiewicz63 , a jego zastępcą Stanisław Węglarz, który 1 czerw-
ca 1981 r. został oddelegowany do pracy w Zarządzie Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 
„Solidarność” jako wiceprzewodniczący ds. interwencji. Według informacji sporządzonej przez 
KMG PZPR w Łęcznej działacze „Solidarności” PRG byli bardzo aktywni. Stworzyli skuteczny 
system kolportażu ulotek oraz literatury bezdebitowej. 17 września 1981 r. przy udziale reszty 
załogi zorganizowali wraz z ks. Marianem Kozyrą mszę św., w trakcie której poświęcili szyb 
w Stefanowie64. Jedną z głównych przyczyn bardzo aktywnej, jak na warunki Łęcznej, działalności 
„Solidarności” w PRG oprócz zaangażowania Węglarza i Andrzejkiewicza była cicha aprobata 
ze strony dyrektora przedsiębiorstwa Henryka Katy65.

Z kolei Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” KLZW została wybrana 17 listopada 1980 r., 
wtedy to w budynku zakładowej cechowni spośród pięćdziesięciu uczestników zebrania wyło-
niono władze związkowe. Funkcję przewodniczącego komisji od 1 lutego do 13 listopada 1981 r. 
pełnił ślusarz Włodzimierz Stępniak. Oficjalnie nie ukrywał on swoich antykomunistycznych 
poglądów, w wystąpieniach zarzucał m.in. zarówno kierownictwu resortu górnictwa, jak i wła-
dzom miasta i gminy Łęczna faworyzowanie funkcjonariuszy milicji i SB przy przydzielaniu 
mieszkań. W wyniku podejrzeń o wykorzystywanie do celów prywatnych pełnionej funkcji został 
odwołany ze stanowiska przez Komisję Rewizyjną NSZZ „Solidarność” KLZW miesiąc przed 
wprowadzeniem stanu wojennego66. 

Komisja Zakładowa „Solidarności” przy KLZW nie była tak aktywna, chociaż podobnie 
jak w przypadku PRG liczyła ponad dziewięciuset członków. Tamtejsi delegaci popierali ścisłą 
współpracę ze strukturami na Śląsku, dlatego początkowo KZ należała do Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego „Solidarności”. Z tej przyczyny łączył ją z Regionem Środkowo-Wschodnim 
bardzo luźny związek koordynacyjny, jej przedstawiciele nie mogli brać udziału w wyborach do 
władz regionu w Świdniku ani kandydować w wyborach delegatów na I Krajowy Zjazd Dele-
gatów „Solidarności”67. Dopiero w kwietniu 1981 r. w wyniku regionalizacji KZ przy KLZW 
wystąpiła z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i zarejestrowała się w Regionie Środkowo-Wschodnim 
„Solidarności”68.

W wyniku nieporozumień pochodzących jeszcze sprzed „karnawału »Solidarności«” nie 
układały się również relacje między obiema komisjami zakładowymi. Dopiero w marcu 1981 r. 
odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli obu załóg, na którym wyjaśniono sporne sprawy 
i zapoczątkowano stałe kontakty. Efektem tych poczynań była organizacja święta 1 Maja i Świę-
ta Konstytucji. Wspólną inicjatywą był również apel do władz wojewódzkich, m.in. w sprawie 
budowy szpitala w Łęcznej. Obie komisje podjęły współpracę w zakresie akcji związkowej, 

63 Jan Andrzejkiewicz (ur. 1954) – w latach 1975–1991 pracownik zatrudniony kolejno w PRG Mysłowice, KBG 
„Wschód” oraz PRG Łęczna. Od 1976 r. uczestnik duszpasterstwa górniczego organizowanego przez ks. Mariana 
Kozyrę przy kościele św. Marii Magdaleny w Łęcznej. Od września 1980 r. był przewodniczącym KZ NSZZ „Soli-
darność” KBG „Wschód”. Po 13 XII 1981 r. działacz tajnych struktur związkowych, kolporter prasy podziemnej, 
uczestnik akcji ulotkowych (Encyklopedia Solidarności, http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/ dostęp 20 III 
2013 r.).
64 AP Lublin, ROPP Łęczna, 35, Informacja dotycząca sytuacji społeczno-politycznej w środowisku górniczym 
w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Łęcznej, 19 IX 1981 r., k. 383–384.
65 AP Lublin, KMG PZPR Łęczna, 27, Wnioski dotyczące postaw dyrektora Przedsiębiorstwa Robót Górniczych 
w Łęcznej tow. Henryka Katy, 22 X 1981 r., k. 204.
66 AIPN Lu, 020/855, Charakterystyka Włodzimierza Mieczysława Stępniaka, k. 27.
67 AP Lublin, ROPP Łęczna, 35, Sprawozdanie z działalności ZKZ NSZZ „Solidarność” KLZW w okresie 18 V 
– 5 X 1981 r., Bogdanka-Łęczna 14 X 1981 r., k. 323–328.
68 AIPN Lu, 175/71, Wyciąg z uchwały nr 8/81, k. 3.
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gotowości strajkowej czy samego strajku. Ważną inicjatywą było również podpisanie wspólnej 
petycji o powrót pracowników oddelegowanych na Śląsk69.

Wprowadzony 13 grudnia 1981 r. stan wojenny przerwał działalność związkową w Łęcznej. 
Z miasta internowano trzy osoby: Stanisława Węglarza, Włodzimierza Stępniaka oraz Zbignie-
wa Grucę. Pozostali działacze, m.in. Andrzejkiewicz, zakonspirowali się w podziemiu70. Jedyne 
odnotowane przez komisariat MO w Łęcznej wystąpienie antyrządowe w trakcie stanu wojennego 
miało miejsce 3 maja 1982 r., podczas obchodów zorganizowanych przez SD z okazji 190. rocznicy 
Konstytucji 3 maja. Jeden z uczestników manifestacji, Andrzej Słomka, wykrzykiwał wówczas 
hasła wrogie wobec ustroju PRL. Kolegium ds. wykroczeń ukarało sprawcę karą 2 miesięcy 
aresztu oraz grzywny71. 

Przyczyną zahamowania działalności opozycyjnej po wprowadzeniu stanu wojennego była 
obawa przed konsekwencjami ze strony władz. Milicjanci wraz z ORMO dokonali wielu brutalnych 
rewizji oraz przesłuchań zarówno wśród aktywnych w „Solidarności” robotników, jak i rolników72. 

Wskutek błędnych decyzji towarzyszących inwestycjom w LZW oraz postępującego w latach 
osiemdziesiątych kryzysu społeczno-gospodarczego Polski Ludowej z imponujących założeń 
budowy wielkiego zagłębia zrealizowano tylko cząstkę. Cięcia inwestycyjne dotknęły także 
Łęczną. Zrealizowane przedsięwzięcia zmieniły jednak bezsprzecznie naturę miasta. Z typowego 
dla Lubelszczyzny agromiasteczka, pełniącego funkcję rolniczo-usługową, stało się ośrodkiem 
o charakterze osadniczo-usługowym dla pracowników CRW73. 

Łęczna zmieniła się nie tylko na płaszczyźnie demograficznej, ale także społecznej oraz 
infrastrukturalnej. Wytyczono wówczas kierunki, w których miasto do dzisiaj podąża. Kopal-
nia Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA podobnie jak w połowie lat siedemdziesiątych, tak i dziś 
wyznacza rytm rozwoju górniczego miasteczka. Jest nie tylko głównym zakładem pracy, z którym 
związana jest większość mieszkańców, lecz także mecenasem sztuki, kultury i sportu zarówno 
w Łęcznej, jak i na całej Lubelszczyźnie. 

69 AP Lublin, ROPP Łęczna, 35, Sprawozdanie z działalności ZKZ NSZZ ,,Solidarność” KLZW w okresie 18 V 
– 5 X 1981 r., Bogdanka-Łęczna 14 X 1981 r., k. 323–328.
70 AP Lublin, RNMiG Łęczna, 33, Informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania 
komisariatu MO Łęczna za I półrocze 1982 r., 26 VI 1982 r., k. 113–114. 
71 Ibidem.
72 Ibidem.
73 W tamtym okresie Łęczna była jedynym w regionie ośrodkiem, który w ciągu kilkunastu lat zmienił diame-
tralnie swój charakter. Miasto w ciągu dekady zwiększyło czterokrotnie swoje funkcje mieszkalne z 2008 izb 
i 37,4 tys. km kw. powierzchni użytkowej w 1975 r. do 9648 izb i 155,9 tys. km kw. w 1984 r. Gwałtownie zmieniła 
się również struktura zabudowań: przed 1975 r. dominowało budownictwo jednorodzinne, a w 1984 r. stanowiło już 
tylko ok. 20 proc. W związku z budową nowych osiedli w 1976 r. miasto otrzymało sieć kanalizacyjną, w 1980 r. 
sieć gazową, a pod koniec 1983 r. sieć centralnego ogrzewania doprowadzaną z ciepłowni w Bogdance. Zmiana 
funkcji miasta doprowadziła do przekształcenia w strukturze społeczno-zawodowej. Udział ludności związanej 
z rolnictwem z 60 proc. w 1970 r. spadł do 26 proc. w roku 1978 (R. Jedut, Charakter przeobrażeń miast quasi-
-nowych na przykładzie Łęcznej, „Acta Universitatis Lodziensis” 1989, nr 11, s. 123–146).
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Organizacja granicznych punktów kontrolnych 
na odcinku 2. Oddziału WOP w latach 1945–1948

Wraz z zakończeniem II wojny światowej nastąpiły zmiany terytorialne państwa polskiego. 
Do Związku Radzieckiego przyłączono ziemie na wschód od linii Curzona1, tj. Wileńszczyznę, 
Zachodnią Białoruś z Brześciem nad Bugiem i Grodnem, Zachodnią Ukrainę ze Lwowem. 
W zamian za utracone tereny państwo polskie uzyskało rekompensatę na zachodzie i północy 
kosztem Niemiec. W skład tzw. Ziem Odzyskanych weszły: tereny byłego Wolnego Miasta 
Gdańska, część Prus Wschodnich – Warmia i Mazury, Pomorze Zachodnie oraz Górny i Dolny 
Śląsk. Ogólny bilans terytorialny Polski po II wojnie światowej był niekorzystny, powierzchnia 
państwa zmniejszyła się z 388 tys. km kw. w 1939 r. do 312 tys. km kw. w 1945 r.2

Zmianie uległa również sytuacja wewnętrzna kraju. Na zajętym przez Armię Czerwoną tery-
torium Polski władzę przejął Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który oficjalnie został 
powołany w lipcu 1944 r. w Chełmie, a faktycznie w Moskwie. Z końcem grudnia 1944 r. przez 
przekształcenie PKWN na mocy ustawy Krajowej Rady Narodowej utworzony został Rząd Tym-
czasowy RP. Istniał on do 28 czerwca 1945 r., na jego czele stał premier Edward Osóbka-Morawski. 
Zgodnie z postanowieniami jałtańskimi pod presją Zachodu i w wyniku odbytej w Moskwie 
konferencji w dniach 17–21 czerwca 1945 r. został on następnie 28 czerwca przekształcony 
w Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. W jego składzie znaleźli się również politycy wywo-
dzący się z kręgów londyńskich ze Stanisławem Mikołajczykiem na czele oraz przedstawiciele 
środowisk intelektualnych z kraju. Środowiska te miały zagwarantowany 25-procentowy parytet 
w składzie Rady Ministrów oraz administracji państwowej. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej 
miał pełnić władzę do czasu rozpisania nowych wyborów, jednak mimo licznych zapowiedzi ich 
termin był odkładany3. W celu odsunięcia ich w czasie rozpisano w Polsce referendum ludowe, 
w którym władza przetestowała metody propagandowe oraz sposoby manipulowania wynikami. 
Potraktowane ono zostało jako sprawdzian, a model działania powtórzono następnie w styczniu 
1947 r. Zarówno referendum z 30 czerwca 1946 r., jak i wybory 19 stycznia 1947 r. zostały przez 

1 Linia Curzona – projekt przebiegu granicy polsko-rosyjskiej opracowany przez ministra spraw zagranicznych 
Wielkiej Brytanii lorda George’a Curzona w lipcu 1920 r., w następstwie prośby Polski o pośrednictwo mocarstw 
w rokowaniach z bolszewikami. Zakładał on rozgraniczenie walczących stron wzdłuż linii przebiegającej na północ 
od Suwałk, koło Grodna i Brześcia, wzdłuż Bugu do byłej granicy rosyjsko-austriackiej, przecinającej Galicję na 
wschód od Przemyśla do Karpat. Wytyczona w 1945 r. nowa granica polsko-radziecka w większości odpowia-
dała swym przebiegiem propozycji brytyjskiego ministra z 1920 r.; szerzej zob. Leksykon historii powszechnej 
1900–1945, red. S. Sierpowski, Poznań 1996, s. 78–79.
2 A. Friszke, Polska. Losy państwa i narodu 1939–1989, Warszawa 2003, s. 141.
3 Niezdecydowanie i przekładanie terminu wyborów w Polsce było spowodowane wynikami podobnych wyborów 
na Węgrzech 5 XI 1945 r. W ich wyniku sukces odniosła Niezależna Partia Drobnych Rolników – odpowiednik 
PSL, zdobywając 57 proc. głosów. Władysław Gomułka nie chciał popełnić podobnego błędu. Nie wierzył również 
w możliwość siłowego wymuszenia przez terror i fałszerstwa pozytywnego dla PPR wyniku wyborów. W celu 
osłabienia ludowców wykorzystano pomysł przeprowadzenia referendum ludowego, szerzej zob. A. Paczkowski, 
Pół wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 2005, s. 125–127; A. Friszke, Polska. Losy państwa i narodu 
1939–1989…, s. 114–116.
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komunistów sfałszowane. Nowo wybrany sejm został zdominowany przez partie Bloku Demo-
kratycznego i był całkowicie kontrolowany przez PPR. Zmarginalizowano rolę PSL, przyznając 
mu jedynie 27 mandatów4.

W pierwszych miesiącach po pokonaniu Niemiec nową, jeszcze nie w pełni ukształtowaną 
zachodnią granicę państwa obsadzały jednostki frontowe WP. Początkowo organizowały one 
kordon graniczny na linii rzek Odry i Bystrzycy. Obsadzone zostały wschodnie brzegi rzek od 
ujścia do morza aż po Wrocław i dalej do granicy z Czechosłowacją.

Rozkazem marszałka Michała Roli-Żymierskiego z 17 maja 1945 r. do obsadzenia granicy 
z radziecką strefą okupacyjną Niemiec została wyznaczona 2. Armia WP. Od 20 maja jej oddziały 
miały rozpocząć patrolowanie granicy, a do 10 czerwca zorganizować służbę graniczną, obsadzić 
drogi, mosty oraz węzły kolejowe. Wojsko miało uniemożliwić powrót na zajęte tereny ludności 
niemieckiej, która ewakuowała się podczas działań wojennych5. Do wykonania tego zadania 
dowództwo armii dysponowało pięcioma dywizjami piechoty, którym wyznaczono następujące 
odcinki graniczne:

– 12. DP od ujścia Odry do Gryfina, z miejscem postoju dowództwa w Goleniowie;
– 5. DP od Gryfina do Słubic, z miejscem postoju dowództwa w Myśliborzu;
– 8. DP od Słubic do Nowej Soli, z miejscem postoju dowództwa w Świebodzinie;
– 7. DP od Nowej Soli do Wołowa, z miejscem postoju dowództwa we Wschowie;
– 10. DP od Wołowa do Polic6, z miejscem postoju dowództwa we Wrocławiu.
Dowództwo 2. Armii, które kierowało ochroną granicy, rozlokowano w Poznaniu7.
Wprowadzenie powyższej dyslokacji jednostek umożliwiło objęcie kontrolą wszystkich moż-

liwych dróg, przepraw oraz linii kolejowych w celu udaremnienia powrotu ludności niemieckiej 
na zajęte tereny. Blokada obowiązywała również ludność polską, która do przekroczenia kordonu 
w kierunku zachodnim potrzebowała specjalnych zezwoleń. Dla wojskowych takie zezwolenie 
mógł wydać szef Sztabu WP, I wiceminister obrony narodowej oraz dowódcy 1. i 2. Armii WP; 
dla osób cywilnych odpowiednie ministerstwa wystawiały delegacje służbowe. W zamyśle władz 
miało to zapobiec przechodzeniu pojedynczych osób lub grup z Polski na zachód8.

Taka organizacja ochrony granicy nie przetrwała długo. Po ostatecznym sprecyzowaniu jej 
przebiegu rząd polski nakazał, by w celu zaakcentowania przebiegu nowej linii granicznej na 
Odrze i Nysie Łużyckiej Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego przesunęło jednostki na linię 
tych rzek. Utrzymano datę 10 czerwca 1945 r. jako termin rozpoczęcia służby granicznej. Jednostki 
wojskowe rozlokowano w następujący sposób:

– 12. DP objęła pas od wybrzeża Bałtyku w rejonie Kamienia Pomorskiego do ujścia rzeki 
Rurzycy do Odry; z miejscem postoju dowództwa w Stargardzie Szczecińskim;

– 5. DP objęła pas od ujścia Rurzycy do Odry po ujście Nysy Łużyckiej do Odry, z miejscem 
postoju dowództwa w Krzeszycach;

– 8. DP obsadziła granicę od ujścia Nysy Łużyckiej do Odry po miejscowość Łęknicę, z miej-
scem postoju dowództwa w Lubsku;

4 A. Friszke, Polska. Losy państwa i narodu 1939–1989…, s. 152–153.
5 H. Dominiczak, Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1945–1946, Warszawa 1971, s. 33–38.
6 Miejscowość Police znajduje się w Czechach, ok. 15 km od obecnej granicy między państwami. Wyznaczenie 
jej w rozkazie jako miejscowości skrajnej dla pasa granicznego 10. DP pokazuje niejasną linię graniczną między 
Polską a Czechosłowacją, szerzej zob. J. Prochwicz, Wojsko Polskie w ochronie granicy Polski, „Biuletyn Cen-
tralnego Ośrodka Straży Granicznej” 2000, nr 13.
7 J. Ławski, Organizacja ochrony granic Polski Ludowej 1945–1948, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1979, 
nr 2, s. 65–66; J. Prochwicz, Wojsko Polskie w ochronie granicy Polski…, s. 22–24.
8 J. Prochwicz, Wojsko Polskie w ochronie granic Polski…, s. 23.
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– 7. DP obsadziła pas graniczny od Łęknicy do Kopaczowa, z miejscem postoju dowództwa 
w Lubaniu Śląskim;

– 10. DP kontrolowała granicę na odcinku od Kopaczowa po Łomnicę Sudecką, z miejscem 
postoju dowództwa w Jeleniej Górze9.

Wprowadzona zmiana rozlokowania pododdziałów na granicy wymusiła nie tylko zmianę 
dyslokacji i ochronę nowej linii granicznej, ale również pozostawienie posterunków na wcześ-
niejszych pozycjach. Powstały niejako dwa kordony: zewnętrzny na Nysie Łużyckiej i Odrze oraz 
wewnętrzny na Odrze i Bystrzycy. Celem takiego działania było uniemożliwienie wjazdu w głąb 
Polski czy powrotu do swych domostw ludności niemieckiej przebywającej między wyznaczonymi 
granicami. 2. Armia WP nie była w stanie chronić linii demarkacyjnej przed osobami niepożąda-
nymi, pilnując poprzedniego kordonu. Została ona częściowo odciążona w patrolowaniu Nysy 
Łużyckiej przez przebywające na zachodnim brzegu rzeki oddziały 1. Armii, która pełniła służbę 
okupacyjną na terenie Niemiec. Jej jednostki przejęły służbę patrolową zachodnich brzegów Nysy 
Łużyckiej do czasu utrzymania poprzedniego kordonu10.

Wydając polecenie obsadzenia linii granicznej, nie wyznaczono przejść granicznych. Zmienił to 
rozkaz ND WP nr 0326, który ustanawiał na zachodniej granicy kontrolne punkty przyjęcia (KPP). 
Miały one za zadanie przyjmować obywateli polskich oraz sojuszniczych (głównie radzieckich), 
przede wszystkim jeńców wojennych powracających z Niemiec i Europy Zachodniej po wojennej 
tułaczce. Zorganizowano po jednym punkcie przy każdej z granicznych dywizji w następujących 
miejscowościach: 

– 12. DP w Zielonowie koło Stargardu Szczecińskiego, 
– 5. DP w Słońsku na wschód od Kostrzyna, 
– 11. DP w Tuplicach, 
– 7. DP w Isarzowicach na zachód od Lubania, 
– 10. DP w Jeleniej Górze. 
Odpowiadały one późniejszym punktom granicznym organizowanym przez jednostki WOP11.
Na konferencji mocarstw w Poczdamie (17 lipca – 2 sierpnia 1945 r.) ustalono, że do czasu 

ostatecznego uregulowania kwestii granicy polsko-niemieckiej Polska będzie zarządzać częścią 
byłych terenów Niemiec. Obsadzenie wyżej wymienionej linii wojskiem miało również znaczenie 
polityczne podczas trwającej konferencji mocarstw, gdyż oznaczało widoczną pretensję terytorialną 
państwa polskiego. Mimo braku porozumienia co do samego zawarcia pokoju w nocie końcowej 
konferencji czytamy: „Szefowie trzech rządów potwierdzili swój pogląd, że ostateczne ustalenie 
zachodniej granicy Polski powinno być odłożone do konferencji pokojowej. Szefowie trzech 
rządów są zgodni co do tego, że zanim nastąpi ostateczne określenie zachodniej granicy Polski, 
byłe niemieckie terytoria na wschód od linii biegnącej od Morza Bałtyckiego, bezpośrednio 
na zachód od Świnoujścia i stąd wzdłuż rzeki Odry do miejsca, gdzie wpada zachodnia Nysa, 
i wzdłuż zachodniej Nysy do granicy czechosłowackiej, łącznie z tą częścią Prus Wschodnich, 
która nie jest umieszczona pod administracją ZSRR, zgodnie z porozumieniem osiągniętym na 
niniejszej konferencji, oraz łącznie z obszarem dawnego Wolnego Miasta Gdańska, będą pod 
administracją państwa polskiego”12. Nie rozstrzygało to ostatecznego przebiegu nowej granicy 
polsko-niemieckiej, zapowiadało natomiast komplikacje na przyszłość związane z jej delimitacją. 

9 J. Ławski, Organizacja ochrony granic Polski Ludowej 1945–1948…, s. 67.
10 K. Kaczmarek, 1 Armia WP w pokojowej służbie, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1983, nr 2/3, s. 173–174.
11 J. Prochwicz, Wojsko Polskie w ochronie granic Polski…, s. 26; J. Ławski, C. Żmuda, Wojska Ochrony Pogra-
nicza w latach 1945–1946, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1966, nr 4, s. 18–19.
12 Teheran, Jałta, Poczdam. Konferencje szefów trzech wielkich mocarstw. Dokumenty konferencji szefów rządów 
trzech wielkich mocarstw, oprac. W. Daszkiewicz, A.D. Rotfeld, Warszawa 1970, s. 476.
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Pozostawienie otwartej kwestii granicznej na zachodzie uzależniało państwo polskie od wpływów 
wschodniego sąsiada, który stał się jej jedynym gwarantem.

Organizacja służby granicznej opartej na jednostkach frontowych nie mogła być docelowym 
rozwiązaniem kwestii ochrony granic Polski. Od czerwca do września 1945 r. takie rozmiesz-
czenie jednostek liniowych było podyktowane wspominanymi względami politycznymi, jak 
również pewnym pragmatyzmem. W państwie brak było jakiejkolwiek innej formacji zbrojnej 
zdolnej do natychmiastowego obsadzenia granicy. Jednak wojsko wraz z zakończeniem działań 
zbrojnych przygotowywało się do przejścia na etaty pokojowe, reorganizacji i powrotu do życia 
garnizonowego oraz demobilizacji części żołnierzy13.

W związku z koniecznością zastąpienia jednostek liniowych w kręgach rządowych przepro-
wadzono konsultacje i dyskusje co do kształtu i sposobu powołania nowej formacji granicznej. 
Zarzucono pomysł, aby wzorować ją na przedwojennych formacjach: Straży Granicznej14 i Kor-
pusie Ochrony Pogranicza15, jako politycznie niewłaściwych i nieodpowiadających stawianym 
im zadaniom. Odrzucono również sugestię podporządkowania tej jednostki Ministerstwu Skarbu 
i zorganizowania jednej służby wraz z jednostkami celnymi lub Ministerstwu Spraw Wewnętrz-
nych i połączenia jej z Milicją Obywatelską. Po dyskusjach co do formy i struktury postanowiono 
powołać formację zbrojną według wzoru wojskowego. Za jedyne ministerstwo, które mogło 
w krótkim czasie podołać organizacji takiej służby i jej wyposażeniu, uznano Ministerstwo Obrony 
Narodowej. Wraz z przechodzeniem wojska na etaty pokojowe dysponowało ono ponadetatowymi 
stanami kadrowymi oficerów i podoficerów, których można było w ten sposób zagospodarować. 
W podobny sposób powstały również pewne nadwyżki materiałowe, wykorzystane podczas 
formowania jednostek granicznych. Strukturę Wojsk Ochrony Pogranicza postanowiono oprzeć 
organizacyjnie na wojskach granicznych ZSRR. W ramach MON powołano Departament WOP 
podległy pierwszemu wiceministrowi. 

Pierwszym dowódcą i faktycznym organizatorem jednostki mianowano płk. Gwidona Czer-
wińskiego16 – doświadczonego radzieckiego pogranicznika. Sięgnięcie do sowieckich zasobów 
kadrowych podyktowane było brakiem wykwalifikowanych funkcjonariuszy polskich, których 
znaczna część zginęła podczas wojny lub pozostała na emigracji17.

13 J. Prochwicz, Organizacja Wojsk Ochrony Pogranicza wrzesień–grudzień 1945, „Biuletyn Centralnego Ośrodka 
Straży Granicznej” 2010, nr 44, s. 9; J. Ławski, C. Żmuda, Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1945–1946…, s. 25.
14 Straż Graniczna – formacja graniczna powołana w 1928 r., ochraniała granicę z Czechosłowacją, Niemcami, 
Rumunią, w 1938 r. przejęła częściowo od jednostek KOP ochronę granicy z Litwą, szerzej zob. H. Kula, Polska 
straż graniczna w latach 1928–1939, Warszawa 1994.
15 Korpus Ochrony Pogranicza – formacja graniczna typu wojskowego, powołana w 1924 r. do ochrony wschod-
nich granic II RP przed atakami zbrojnych grup z terenów ZSRR. Obsadziła granicę z ZSRR, Litwą oraz Łotwą. 
W 1938 r. jednostki KOP obsadziły powstałą granicę polsko-węgierską. W ramach mobilizacji przed II wojną 
światową formacja wystawiła jednostki liniowe, które wzięły udział w wojnie z hitlerowską agresją na Polskę, 
szerzej zob. J. Pomorski, Korpus Ochrony Pogranicza w obronie Rzeczypospolitej 1924–1939, Pruszków 1998.
16 Gwidon Czerwiński (1902–1969) – generał brygady, urodzony w Siemianowiczach w rejonie stołpeckim, w cza-
sie rewolucji wstąpił do Armii Czerwonej, w 1929 r. ukończył Oficerską Szkołę Wojsk Pogranicznych w Mińsku. 
W latach 1923–1937 pełnił służbę w wojskach pogranicznych ZSRR na Białorusi i w Azji Środkowej. Po ataku 
hitlerowskich Niemiec na ZSRR mianowany dowódcą pułku piechoty, brał udział w walkach pod Moskwą, gdzie 
został ranny. Po wyleczeniu ran w 1943 r. skierowany do 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, gdzie objął 
2. pp. Walczył pod Lenino, następnie mianowany zastępcą dowódcy do spraw liniowych 1 DP. Jesienią 1944 r. 
powierzono mu organizowanie 1. Brygady Piechoty Zmotoryzowanej, a w styczniu 1945 r. Oficerskiej Szkoły 
Broni Pancernej. W okresie 20 XI 1945 – 24 III 1947 r. pełnił obowiązki szefa Departamentu WOP. W maju 
1947 r. powrócił do ZSRR, zmarł w Sołnecznogorsku pod Moskwą (J. Prochwicz, Organizacja Wojsk Ochrony 
Pogranicza…, s. 10–11).
17 G. Goryński, Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1945–1965, cz. 1, „Biuletyn Centralnego Ośrodka Straży 
Granicznej” 2011, nr 1, s. 58–59; J. Prochwicz, Organizacja Wojsk Ochrony Pogranicza…, s. 10.
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Jednocześnie wyznaczono bardzo krótki czas na osiągnięcie przez nowo powstałą służbę 
gotowości operacyjnej i objęcie przez poszczególne oddziały ochrony granicy państwa. Rozkazem 
nr 0245 z 13 września 1945 r. powołującym Wojska Ochrony Pogranicza Naczelne Dowództwo 
WP nakazało, aby poszczególne oddziały WOP rozpoczęły służbę graniczną 1 listopada18. 

Organizację WOP zlecono poszczególnym dowództwom okręgów wojskowych (OW), w któ-
rych powołano specjalne komórki – wydziały WOP19. Odpowiadały one za formowanie na terenie 
danego okręgu wojskowego oddziałów, ich przygotowanie materiałowe i przeszkolenie żołnierzy. 
Miały również nadzorować przysyłanie kontyngentów żołnierskich dla nowo powstałych jedno-
stek granicznych. Łącznie okręgi wojskowe sformowały jedenaście oddziałów WOP, które od 
listopada 1945 r. zaczęły obsadzać granicę. 

Wraz z powstaniem WOP kolejną palącą kwestią było powołanie i wyznaczenie na granicy 
przejściowych punktów kontrolnych (PPK). Zostały one powołane rozkazem ND WP nr 0304 
z 28 września 1945 r. Wraz z nasileniem się ruchu granicznego powołano trzy kategorie PPK. 
Przejścia kategorii I obsadzało 33 wojskowych i trzech pracowników cywilnych, kategorii II 
– siedemnastu funkcjonariuszy oraz dwóch pracowników cywilnych, a kategorii III – dziesięciu 
żołnierzy. Łącznie powołano 51 przejść granicznych, z czego 27 drogowych, 14 kolejowych, 
4 morskie i jedno lotnicze20.

W Poznańskim Okręgu Wojskowym wystawiany był tylko jeden taki oddział. Za datę rozpo-
częcia formowania 2. Oddziału WOP uważa się 4 października 1945 r., w tym dniu do Poznania 
przybył wyznaczony na pełniącego obowiązki dowódcy ppłk Stanisław Dobrzański. Przerzut 
ku granicy oddział rozpoczął transportem do Słubic sztabu komendy 9. odcinka, który wyruszył 
29 października. Przemarsz 2. Oddziału WOP odbywał się dwoma trasami: sztab z częścią podod-
działów szedł przez Trzebiel i Rzepin do Polskiej Woli, pozostałe pododdziały maszerowały trasą: 
Stęszew–Wolsztyn–Krosno Odrzańskie–Gubin. 4 listopada 1945 r. 2. Oddział WOP rozpoczął 
służbę na granicy państwa21.

Odcinek granicy podległy kontroli 2. Oddziału WOP rozpoczynał się w Zasiekach, natomiast 
kończył w Kostrzynie nad Odrą i obejmował łącznie blisko 320 km. Obszar ten podzielony był 
na pięć komend oraz liczył 25 strażnic następująco rozmieszczonych:

– 6. odcinek – dowódca kpt. Jan Mikulski, miejsce postoju Sękowice,
strażnice nr: 26 Mielno, 27 Strzegów, 28 Polanowice, 29 Sękowice, 30 Sękowice;
– 7. odcinek – dowódca mjr Edward Sieńczak, miejsce postoju Gubin,
strażnice nr: 31 Gubin płd., 32 Gubin płn., 33 Budoradz, 34 Żytowań, 35 Kosarzyn; 
– 8. odcinek – dowódca kpt. Władysław Kłonica, miejsce postoju Cybinka,
strażnice nr: 36 Rąpice, 37 Cybinka, 38 Grzmiąca, 39 Przyrzecze, 40 Urad;
– 9. odcinek – dowódca ppłk Wacław Kuferski, miejsce postoju Słubice,
strażnice nr: 41 Rybocice, 42 Świecko, 43 Słubice Południowy wschód, 44 Słubice płn., 

45 Nowy Lubusz;
– 10. odcinek – dowódca mjr Hipolit Świderski, miejsce postoju Górzyca,
strażnice nr: 46 Lubusz, 47 Pławidła, 48 Owczary, 49 Górzyca, 50 Górzyca płn.

18 H. Dominiczak, Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945–1985, Warszawa 1985, s. 42.
19 Wydziały WOP zostały skategoryzowane według liczby wystawianych pododdziałów granicznych. Powołano 
trzy kategorie: I kat. – oddziały wystawione przez Śląski OW, który wystawiał trzy oddziały WOP, II kat. –War-
szawski, Krakowski i Pomorski OW wystawiały po dwa oddziały WOP, i III kat. – OW Poznań i Lublin wystawiały 
po jednym oddziale WOP (J. Ławski, Ochrona granic Polski Ludowej 1945–1948, Warszawa 1974, s. 91–95).
20 J. Prochwicz, Organizacja Wojsk Ochrony Pogranicza…, s. 14–15; J. Ławski, C. Żmuda, Wojska Ochrony 
Pogranicza w latach 1945–1946…, s. 27–28.
21 J. Ostrowski, Lubuska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza 1945–1989. Ludzie – wydarzenia, Krosno Odrzańskie 
2005, s. 3.
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Komenda jednostki wraz ze sztabem stacjonowała najpierw w Polskiej Woli koło Rzepina, 
a następnie została przeniesiona do Krosna Odrzańskiego, jako miejscowości leżącej pośrodku 
obsadzanego pasa granicznego. Przy sztabie oddziału były zorganizowane: grupa manewrowa, 
kompanie gospodarcza i łączności oraz inne mniejsze pododdziały.

Według etatu na stanie krośnieńskiej jednostki powinno być 370 oficerów, 642 podoficerów 
oraz 1773 żołnierzy, jednak etaty nie były pełne i formacja w kwietniu 1946 r. liczyła 281 oficerów, 
655 podoficerów, 1631 żołnierzy22.

Na terenie, za który odpowiadał 2. Oddział WOP, znajdowały się cztery przejściowe punkty 
kontrolne w następującym rozmieszczeniu:

– Gubin – punkt drogowy i kolejowy;
– Rzepin – punkt kolejowy;
– Słubice – punkt drogowy.
Wraz ze zmianami na przejściu w Gubinie i reorganizacji go z dwóch przejść w jedno kole-

jowo-drogowe część obsady przeniesiono do Krosna Odrzańskiego, gdzie utworzono nowy PPK 
– punkt kontroli rzecznej na Odrze. Kontrolowano tam ruch barek i statków udających się z głębi 
kraju ku granicy oraz od granicy w głąb Polski. Kolejna reorganizacja podporządkowała przejście 
w Kostrzynie nad Odrą 2. Oddziałowi WOP23.

Formowanie punktów kontrolnych w pobliżu nowo utworzonej zachodniej granicy państwa 
odbywało się w 1945 r. w skrajnie trudnych warunkach, na terenie nieprzygotowanym do peł-
nienia tego rodzaju służby. Wytyczona linia graniczna została oparta na rzekach Odrze i Nysie 
Łużyckiej, które do tej pory nie stanowiły granicy państwowej, lecz jedynie naturalną przeszkodę 
w ramach jednego państwa. Wyznaczenie i organizacja przejść nastręczały licznych trudności, 
które obrazuje sprawozdanie o stanie organizacji PPK nr 7 w Kostrzynie nad Odrą z 1945 r.24 
Szczegółowo omówiono w nim położenie miasta, przez które przebiegały linia kolejowa oraz 
droga z Poznania do Berlina. Przejście kolejowe było umiejscowione w odległości około 1200 m 
od rzeki, drogowe zaś na samym moście granicznym. Obsada przejścia kolejowego „nie była peł-
na, kierownik kapitan, 2 kontrolerów (wakat) w stopniu por. (1 wakat), pisarz sierżant, dowódca 
sekcji żołnierskiej plutonowy, 4 fizylierzy, furman, razem placówka powinna posiadać 3 oficerów, 
2 podoficerów i 5 żołnierzy”25.

Ponieważ na stacji w Kostrzynie nad Odrą nie było odpowiedniego zaplecza lokalowego, urząd 
PPK mieścił się w drewnianym baraku będącym w dyspozycji Urzędu Celnego. Lokale zajęto bez 
uzgodnienia z Okręgową Dyrekcją Kolei Państwowych w Poznaniu. Porozumienie o użyczeniu 
omawianych pomieszczeń zawarto ustnie z naczelnikiem Urzędu Celnego w Kostrzynie, z którym 
WOP współpracował w czasie kontroli granicznej. Miasto, w tym także stacja kolejowa, w czasie 
wojny uległo zniszczeniu, brakowało więc pomieszczeń, a budowa nowych nie była możliwa ze 
względów finansowych26. Udostępnione izby nie odpowiadały wymaganiom, jakie Dowództwo 
Departamentu WOP stawiało budynkom przeznaczonym na PPK. Jedyną dodatnią stroną takiego 
umiejscowienia punktu była bezpośrednia styczność z peronem, ułatwiająca kontrolowanie ruchu 
na linii kolejowej. 

22 Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie [dalej: ASG], Lubuska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza [dalej: 
LBWOP], 327/101, Zarys Lubuskiej Brygady WOP, Krosno Odrzańskie 1965, s. 22–25; J. Ostrowski, Lubuska 
Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza…, s. 3–6.
23 ASG, LBWOP, 327/101, Zarys Lubuskiej Brygady WOP..., s. 23–27.
24 ASG, LBWOP, 327/10, Sprawozdanie organizacyjne PPK Kostrzyn przejście kolejowe, październik 1945 r., k. 1.
25 Ibidem, k. 2–3.
26 Działania wojenne objęły miasto w pierwszym kwartale 1945 r. W wyniku intensywnych walk o miasto i cytadelę 
Kostrzyn nad Odrą został zniszczony w 95 proc., szerzej zob. A. Toczewski, Walki o przełamanie linii środkowej 
Odry w 1945 roku, Zielona Góra 1982.
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Na stacji oddano na użytek WOP dwa pomieszczenia, które nie spełniały żadnych wymogów 
regulaminowych do prowadzenia odpraw paszportowych, a tym bardziej do przesłuchiwania 
i przetrzymywania osób podejrzanych o przestępstwa graniczne. W jednym z pokoi mieściła 
się kancelaria, w której zakwaterowany był również kontroler PPK, drugie około 20-metrowe 
pomieszczenie przeznaczono na izbę żołnierską. Zatrzymane osoby cywilne do chwili przekazania 
ich organom śledczym były przetrzymywane w sali rewizyjnej Urzędu Celnego, która ze względu 
na dużą liczbę okien nie nadawała się do takiego wykorzystania. Natomiast żołnierze i oficerowie 
aresztowani przez wopistów za naruszenia przepisów i rozporządzeń strefy nadgranicznej byli 
przetrzymywani w izbie żołnierskiej. W pomieszczeniach był prąd elektryczny, ogrzewano je zaś 
piecami żelaznymi na węgiel27. 

Załoga punktu kontrolnego nie posiadała broni według etatu, na stanie oddziału był pistolet TT 
oraz sześć karabinków, co nie wystarczało na uzbrojenie każdego żołnierza z niepełnej załogi 
(8 osób). Przydzielona broń (karabinki) nie była zgodna z etatem, który przewidywał w ich miejsce 
pistolety maszynowe. Posiadana amunicja ograniczała się do 30 sztuk na osobę. Przejście podlegało 
gospodarczo 51. Strażnicy WOP, która organizowała jego aprowizację. Przydział żywności nie był 
adekwatny do potrzeb załogi, nie uwzględniał też osób zatrzymanych. Przejście nie dysponowało 
przewidzianymi etatem środkami transportu, czyli wozem i koniem. Nie było pieczęci służbowych, 
wzorów paszportów, były natomiast tymczasowe instrukcje działalności PPK28.

Jednostka sygnalizowała problem ze współpracą z miejscową placówką Korpusu Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, która była wrogo nastawiona do pograniczników. Na antagonistyczną postawę 
wpływało łapownictwo, jakie panowało wśród żołnierzy i oficerów KBW. Odnotowywano częste 
pijaństwo zarówno wśród kadry dowódczej, jak i szeregowych żołnierzy, w następstwie czego 
dochodziło do bijatyk i strzelaniny, co wywoływało konieczność interwencji patroli jednostek 
granicznych29.

Wraz z upływem czasu w punktach kontroli granicznej poprawiały się warunki bytowe 
w ramach możliwości budżetu Departamentu WOP. Do końca lat czterdziestych formacja borykała 
się z problemami personalnymi i aprowizacyjnymi, dotkliwie odczuwano braki w wyżywieniu 
i umundurowaniu. Poborowych do służby w oddziałach granicznych przysyłały formacje z głębi 
kraju; do 2. Oddziału WOP – Poznański Okręg Wojskowy. Jednostki wykorzystywały okazję 
i pozbywały się gorszego elementu poborowych, odstawiając kontyngenty w zużytych sortach 
mundurowych. Szczególnie dużo do życzenia pozostawiało obuwie przydzielonych żołnierzy, 
przysyłanych do służby patrolowej na granicy państwa30.

W powstałych punktach kontrolnych, których nazwę w marcu 1947 r. zmieniono na graniczne 
punkty kontrolne (GPK), organizacja i wyposażenie szwankowały jeszcze w 1947 r. W maju służbę 
na przejściach kontrolnych 2. Oddziału WOP pełniło 30 oficerów, 24 podoficerów oraz 102 szere-
gowych, do pełnej obsady brakowało jednego oficera31. Żadne z przejść kolejowych nie spełniało 
warunków pracy jako punkt kontrolny, nie były one przystosowane do odpraw paszportowych. 
Dodatkowo placówki w Gubinie i Kostrzynie nie miały wyznaczonych pomieszczeń dla kancelarii. 
Takową posiadało przejście w Rzepinie, ale zlokalizowaną na stacji towarowej, oddalonej o 1,5 km 

27 Pomieszczenia były wyposażone w meble pozyskane w wyniku przeszukiwań gruzowisk miasta. Dla kancelarii 
pozyskano w ten sposób jeden stół, biurko, szafkę, kanapę, trzy krzesła oraz żelazny piecyk, a dla izby żołnier-
skiej m.in.: osiem prycz, jedną kanapę, jeden stół, ławę, cztery krzesła, piecyk żelazny (ASG, LBWOP, 327/10, 
Sprawozdanie organizacyjne PPK Kostrzyn przejście kolejowe, październik 1945 r., k. 3).
28 Ibidem, k. 1–4.
29 Ibidem.
30 ASG, LBWOP, 327/12, Sprawozdanie dowódcy 2. Oddziału WOP za lata 1945–1946, k. 14.
31 ASG, LBWOP, 328/28, Sprawozdanie z działalności PPK i kontroli granicznej 2. Oddziału WOP za maj 1947 r., 
k. 52.
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od stacji osobowej. Zmuszało to podróżnych do przejścia tej odległości w celu dokonania odprawy 
paszportowej, żołnierzy zaś do konwojowania podróżnych w drodze do kancelarii. Takie prze-
mieszczanie się osób do kontroli było uciążliwe zarówno dla pasażerów, jak i dla szczupłej załogi, 
i znacząco utrudniało funkcjonowanie punktu. Odcinek drogi między stacjami nie był oświetlony, 
co stwarzało zagrożenie ucieczki lub przemknięcia się osób bez odbytej kontroli32.

Do naruszenia granicy na odcinku między PPK a mostem kolejowym na Odrze mogło dojść 
również już po odprawie, gdyż samo wyznaczenie węzła kolejowego Rzepin jako miejsca kon-
troli znacznie utrudniało pracę pograniczników. Stacja ta była oddalona od mostu granicznego 
na Odrze o blisko 20 km, w tym na odcinku 6 km droga prowadziła przez las. Pociąg pokonywał 
tę odległość przez 1,5 godz., jadąc z prędkością spadającą nawet do 8 km/h, co umożliwiało 
wskoczenie do niego podczas jazdy. Okoliczności te były bardzo dogodne dla przemytników, 
wspieranych zresztą przez kolejarzy. 

Po dokonaniu odprawy w punkcie kontrolnym skład osobowy zatrzymywał się jeszcze dwukrot-
nie, w Kunowicach i Słubicach. W miejscowościach tych odbywał się normalny ruch pasażerski, 
ludzie wsiadali i wysiadali z pociągów bez należytej kontroli. Aby utrudnić przemyt i nielegalne 
przekraczanie granicy, na stacjach tych rozmieszczono jedynie patrole WOP – w Kunowicach 
w składzie: jeden oficer, jeden podoficer oraz trzech szeregowych, a w Słubicach jeden podoficer oraz 
dwóch żołnierzy33. Nie były one w stanie dokonywać ponownych odpraw przejeżdżających składów, 
pobieżnie tylko kontrolowały ruch osób wsiadających i wysiadających z pociągów na stacjach. 

Ostatni punkt wartowniczy zlokalizowany był tuż przy wjeździe na most, jednak nie dokony-
wano na nim żadnych czynności kontrolnych. Służba na tym posterunku ograniczała się jedynie 
do fizycznego pilnowania samego mostu i uniemożliwienia przejścia po moście kolejowym na 
drugą stronę Odry. Mimo że dowództwo zarówno 2. Oddziału WOP, jak i GPK wiedziało o nie-
legalnym przekraczaniu granicy na tym odcinku drogi pociągu, z powodu braków kadrowych nie 
organizowano choćby wyrywkowych kontroli składów przy moście granicznym34.

Załoga Punktu Kontroli Granicznej w Rzepinie, choć liczyła 9 oficerów, 5 podoficerów 
i 32 strzelców, miała problemy z obsadzeniem i konwojowaniem wszystkich pociągów. Stacja 
była punktem tranzytowym, przejeżdżały przez nią 22 pociągi dziennie. Do konwojowania takiej 
liczby składów tranzytowych należałoby wydzielić około 120 osób, licząc po ośmiu konwojen-
tów na skład, co w zestawieniu z 46-osobową obsadą pokazuje realne możliwości eskortowania 
pociągów. Propozycje wzmocnienia załogi placówki wysuwane przez dowództwo 2. Oddziału 
WOP były nierealne, gdyż on sam borykał się ze znacznymi problemami kadrowymi. Raporty 
dowództwa o tym, że na jedną zmianę potrzeba blisko 120 żołnierzy, pozostawały bez odpowiedzi 
Departamentu WOP. Wcześniejsza struktura formacji pozwalała wzmacniać poszczególne punkty 
graniczne czy też zagrożone strażnice przez ludzi z grupy manewrowej, ale po jej rozformowaniu 
dowództwo nie mogło już przydzielić takiego wzmocnienia35. 

Komisja Kontrolna Departamentu WOP zwracała uwagę na problem zalesienia części drogi 
kolejowej między punktem kontrolnym a granicą, nakazała nawet porozumieć się z Dyrekcją 
Lasów Państwowych w Zielonej Górze i uregulować kwestię wycinki części drzewostanu. Podej-
mowane przez krośnieńskie dowództwo zabiegi dotyczące przecinki krzewów rosnących przy 
torach zakończyły się niepowodzeniem36.

32 Ibidem, Pismo szefa Departamentu WOP do Dowództwa WOP, 2 VI 1947 r., k. 8.
33 Ibidem, k. 9.
34 ASG, LBWOP, 328/10, Sprawozdanie miesięczne poznańskiego oddziału WOP nr 2 za styczeń 1947 r., k. 30.
35 ASG, LBWOP, 328/28, Pismo szefa Departamentu WOP do Dowództwa WOP, 2 VI 1947 r., k. 8–9.
36 ASG, LBWOP, 328/27, Inspekcja pracy GPK oraz pomocnika szefa sztabu do spraw ruchu granicznego i kontroli 
granicznej w 2. Oddziale WOP, 19 X 1947 r., k. 1–4.
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Utworzenie rozkazem szefa Departamentu WOP przejścia rzecznego w Krośnie Odrzań-
skim wiązało się z przeniesieniem w to miejsce załogi drogowego GPK z Gubina, w związku 
z połączeniem dwóch tamtejszych przejść. Samo ulokowanie siedziby punktu kontrolnego w tej 
miejscowości powodowało duże problemy logistyczne, ponieważ był on oddalony od granicy, 
czyli ujścia Odry i Nysy Łużyckiej, o 30 km. W porcie nie było odpowiedniej bazy lokalowej 
dla powstającego przejścia. Urządzono prowizoryczną kancelarię GPK w koszarach 2. Oddziału 
WOP przy ul. Poprzecznej, co okazało się rozwiązaniem stałym. Wymuszało to przeprowadzanie 
kontroli na terenie portu lub konwojowanie osób do siedziby oddziału w celu dokonania czynności 
służbowych. Duże utrudnienia w pracy punktu kontrolnego spowodowało oddanie całej doku-
mentacji wraz z rozkazami, instrukcjami, wytycznymi potrzebnymi do pracy i służby przejściu 
kolejowemu w Gubinie wraz z przekazywaniem mu obowiązków. Doprowadziło to do tego, że 
przejście drogowo-kolejowe w Gubinie miało po dwa egzemplarze niezbędnych wytycznych, 
a punkt rzeczny w Krośnie Odrzańskim nie miał ani jednego37.

Ruch jednostek wodnych na Odrze trwał od świtu do zmierzchu, w tym czasie było również 
czynne przejście. Odprawiano głównie barki ze strefy radzieckiej obsługiwane przez załogi nie-
mieckie oraz jednostki polskie. Ponieważ punkt kontrolny był oddalony od granicy, a z powodu 
braku należytego zaplecza lokalowego w porcie nie było możliwości dokonania wnikliwej odpra-
wy, zdarzały się liczne przypadki przemytu i nielegalnego przekraczania granicy. Osoby chcące 
nielegalnie przekroczyć granicę wysiadały ze statku kilka kilometrów przed miejscem kontroli 
w Krośnie Odrzańskim i pieszo omijały posterunek. Po sprawdzeniu i odprawieniu jednostki 
wsiadały na nią kilka kilometrów za miastem, udając się bezpiecznie za granicę. 

Granicę próbowano również przekraczać pod przewożonym na barkach ładunkiem. Żołnierze 
WOP podczas kontroli odkrywali pod węglem, piaskiem czy innymi towarami starannie przygo-
towane kryjówki dla uciekinierów. Do przeszukiwań materiałów sypkich wykorzystywano długie 
pręty, którymi nakłuwano ładunek, w ten sposób sprawdzano, czy nie ma tam ukrytych przed-
miotów ani skrytek. Niemieckie obsługi jednostek płynących przemycały do strefy okupacyjnej 
nie tylko ludzi, ale również towary, głównie żywność i tłuszcze38.

Działalności przemytniczej sprzyjał brak koordynacji między strażnicą nr 35 zlokalizowaną 
u ujścia Odry i Nysy Łużyckiej a punktem kontrolnym w Krośnie Odrzańskim – obie placówki 
nie wymieniały między sobą informacji. Strażnica nie informowała, jakie jednostki i z jaką 
załogą płyną od granicy do PPK. Podobnie wyglądała sytuacja na odcinku między placówką 
w Krośnie Odrzańskim a granicą. Do uszczelnienia granicy nie wykorzystano istniejącej sieci 
telefonicznej, łączność taką placówki mogły nawiązać między sobą przez własny węzeł łączności 
jednostki oddziału. Brzeg Odry na odcinku między portem a jej ujściem do Nysy Łużyckiej 
nie był do końca 1947 r. w żaden sposób dozorowany ani patrolowany. Brak koordynacji sta-
nowił zaniedbanie dowództwa nadzorującego GPK, co wytknęła kontrola Departamentu WOP 
w 2. Oddziale WOP39.

Oprócz problemów związanych z organizacją przejść kontrolnych oraz różnego rodzaju 
niedoborami, graniczne punkty kontrolne borykały się z incydentami granicznymi wywołanymi 
przez czerwonoarmistów i niemieckich kolejarzy. 27 stycznia 1947 r. w Kostrzynie nad Odrą 
pijani radzieccy żołnierze konwojujący pusty skład towarowy, powracający do radzieckiej strefy 
okupacyjnej, usiłowali uniemożliwić wopistom przeprowadzenie kontroli dokumentów i kontroli 

37 Ibidem, k. 2.
38 ASG, LBWOP, 328/28, Sprawozdanie z działalności PPK i kontroli granicznej 2. Oddziału WOP za maj 1947 r., 
k. 11.
39 ASG, LBWOP, 328/27, Inspekcja pracy GPK oraz pomocnika szefa sztabu do spraw ruchu granicznego i kontroli 
granicznej w 2. Oddziale WOP, 19 X 1947 r., k. 3.
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celnej składu, doszło przy tym do rękoczynów. Podczas sprzeczki kontroler punktu por. Prze-
myski został uderzony w twarz. Wezwana grupa alarmowa przejścia przeprowadziła kontrolę, 
w wyniku której w wagonie odnaleziono 25 kg słoniny. Najbardziej awanturujący się żołnierz 
został zatrzymany i przekazany do władz radzieckich w Kietz40.

Podobnie w GPK w Gubinie doszło do serii incydentów granicznych. 28 maja 1947 r. żołnie-
rze Armii Radzieckiej41 próbowali nie dopuścić do kontroli konwojowanego przez siebie składu, 
grożąc kontrolerowi WOP bronią. Dzień później na linii Wężyska–Gubin w radzieckim pociągu 
towarowym została zamordowana kobieta, jej zwłoki wyrzucono na trasie przejazdu. Po przybyciu 
na stację kolejową w Gubinie kontrolujący skład oficer zauważył krew na schodach do wagonu, 
odnaleziono w nim też walizkę z kobiecą garderobą. Zatrzymano obsługę tego transportu: jednego 
oficera, trzech podoficerów oraz dwóch niemieckich kolejarzy. Po przeprowadzonych czynnościach 
okazało się, że kobieta wsiadła na stacji Wężyska i udawała się do Gubina42.

Również na gubińskim przejściu zanotowano próbę sabotażu ze strony niemieckich kolejarzy. 
30 czerwca pociąg towarowy jadący z Polski do Niemiec zatrzymał się na moście kolejowym 
w Gubinie. Niemiecka obsługa parowozu oznajmiła, że nie może dalej jechać z powodu braku 
pary, następnie odczepiła i ewakuowała lokomotywę, pozostawiając skład na całej długości mostu, 
co z powodu słabej konstrukcji przeprawy groziło jej uszkodzeniem lub załamaniem43.

Przez GPK 2. Oddziału WOP przebiegały trasy zaopatrzeniowe zachodnich misji dyploma-
tycznych w Warszawie. Takie transporty miały miejsce m.in. w lipcu 1947 r. Przez przejście 
w Słubicach do Polski wjechały konwoje wiozące zaopatrzenie w materiały pędne i żywność dla 
ambasady brytyjskiej. Pierwszy na teren kraju wjechał 17 lipca w składzie 36 samochodów oraz 
6 motocykli i prowadzony był przez trzech oficerów, dziesięciu podoficerów oraz pięćdziesięciu 
szeregowych. Drugi przejechał przez GPK cztery dni później i składał się z trzech samochodów. 
Zostały one doprowadzone do stolicy przez funkcjonariuszy WOP z 9. odcinka. Gdy transport 
powracał z Warszawy, został poddany szczegółowej kontroli, która ujawniła u angielskiego 
kapitana rolkę z filmem, na którym znajdowały się bliżej nieokreślone „polskie krajobrazy”. 
Materiał został zarekwirowany przez oficera Informacji Wojskowej, a kolumna transportowa 
opuściła granice RP44.

Na tle działań polskich oddziałów i kontroli na przejściach granicznych powstał zatarg 
z radziec kimi pogranicznikami pełniącymi służbę od strony strefy okupacyjnej. W czerwcu 1947 r. 
nastąpiło nagłe załamanie się ruchu paszportowego w Słubicach. O przyczynie takiej sytuacji 
strona polska została poinformowana przez osoby przekraczające granicę w Kostrzynie. Okazało 
się, że ludzie z tymi samymi dokumentami wcześniej próbowali bezskutecznie powrócić do kraju 
przez Słubice. Pomimo ważności dokumentów tamtejsza radziecka placówka nie zezwoliła im 
na przekroczenie granicy. Była to forma represji wobec Polaków za uniemożliwienie wywozu 
tłuszczów i słoniny przez żołnierzy Armii Czerwonej z Polski na tereny okupowane45.

W wyniku inspekcji przeprowadzonej przez kontrolerów ze Sztabu Departamentu WOP 
w dniach 17–23 września 1947 r. w granicznych punktach kontrolnych podległych 2. Oddziałowi 
WOP w Krośnie Odrzańskim komisja stwierdziła liczne nieprawidłowości i naruszenia przepi-
sów. Oprócz już wymienionych problemów wynikających z toku służby czy lokalizacji punktów 

40 ASG, LBWOP, 328/49, Sprawozdania polityczno-wychowawcze GPK nr 10 za styczeń 1947 r., k. 4.
41 23 II 1946 r. radzieckie siły zbrojne przemianowano z Armii Czerwonej na Armię Radziecką.
42 ASG, LBWOP, 328/28, Sprawozdanie z działalności PPK i kontroli granicznej 2. Oddziału WOP za maj 1947 r., 
k. 2–3.
43 Ibidem, Sprawozdanie z działalności PPK i kontroli granicznej 2. Oddziału WOP za czerwiec 1947 r., k. 6–7.
44 ASG, LBWOP, 339/13, Sprawozdanie roczne 9. odcinka WOP za rok 1947, k. 11.
45 ASG, LBWOP, 328/28, Sprawozdanie z działalności PPK i kontroli granicznej 2. Oddziału WOP za czerwiec 
1947 r., k. 6.
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kontrolnych, stwierdzono zaniedbania ze strony dowództwa oddziału. Ujawniono m.in., że ruch 
graniczny na terenie podległym oddziałowi nie jest kierowany w należyty sposób, a służba w GPK 
uchodzi za mniej istotną od ochrony zielonej granicy. Rola osoby powołanej do sprawowania nad 
nią kontroli – pomocnika szefa sztabu do spraw ruchu granicznego i kontroli granicznej – została 
w oddziale sprowadzona do „funkcji szefa kancelarii ogólnej”. „Jeżeli wyjeżdża na kontrolę prac 
GPK to bez żadnego planu kontroli, czyli właściwie sam nie wie po co”46. Dokonywane w ten 
sposób oględziny punktów kontrolnych zostały przez kontrolerów porównane do „wycieczek 
krajoznawczych”, gdyż nie pozostawała po nich żadna informacja ani w sztabie, ani w punkcie. 
Komisja zdjęła z pełnionego stanowiska dotychczasowego pomocnika szefa sztabu do spraw 
ruchu granicznego i kontroli granicznej kpt. Januszewskiego47.

Do nieprawidłowości dowództwa zaliczono również traktowanie załóg granicznych punk-
tów kontrolnych jako zapasowej kadry do pracy w administracji jednostki. W sztabie oddziału 
zatrudniano żołnierzy oraz pracowników kontraktowych przewidzianych w etacie oddziału jako 
obsadę poszczególnych przejść granicznych48. Zgodzono się jedynie na oddelegowanie do prac 
sztabowych jednego oficera i pracownika kontraktowego jako pomoc dla pomocnika szefa sztabu 
do spraw ruchu granicznego i kontroli granicznej, pozostałych zatrudnionych nakazano odesłać 
do pododdziałów granicznych49.

Oprócz wymienionych przejść granicznych nad głowami żołnierzy 2. Oddziału WOP prze-
biegało jeszcze jedno przejście nad polską granicą. W wyniku przeprowadzonych w 1948 r. 
konsultacji ministerstwa komunikacji z MON nad miejscowością Słubice wyznaczono jedyną 
bramę lotniczą nad zachodnią granicą do lotów w polską przestrzeń powietrzną. Korytarz do lotów 
cywilnych wiódł od granicy aż do Warszawy, poruszać się w nim wolno było jedynie na wysokości 
do 1 tys. m. Jednostki graniczne stały się tym samym wysuniętymi punktami obserwacyjnymi. 
Zostały zobligowane do obserwacji rejonu „bramy” oraz rejestracji i telefonicznych sprawozdań 
przy przekraczaniu granicy polskiej strefy powietrznej przez samoloty50.

* * *
Przedstawione dzieje początków przejść granicznych ukazują, jakie trudności napotykało 

odbudowujące się państwo polskie przy organizacji ochrony granic. Nieprzygotowane do peł-
nienia funkcji granicznej wojska frontowe musiały same organizować kordon graniczny oraz 
w szybkim tempie wystawić i przygotować formację do ochrony nowych granic Polski, jednostkę 
gotową chronić państwo nie tylko pod względem celnym, ale i ideologicznym. W tym całym 
organizacyjnym zamieszaniu i dążeniu do szczelności utworzonej zapory w początkowych mie-
siącach organizowania WOP zapomniano o punktach przekraczania granicy. Mimo militaryzacji 
i ścisłego koncesjonowania ruchu granicznego placówki te odegrały ogromną rolę w powrocie 
znacznej liczby obywateli polskich wywiezionych w trakcie II wojny. Przez PPK, a następnie GPK 
odbywał się ruch dyplomatyczny, a także tranzytowy z transportami reparacyjnymi do ZSRR; 

46 ASG, LBWOP, 328/27, Inspekcja pracy GPK oraz pomocnika szefa sztabu do spraw ruchu granicznego i kontroli 
granicznej w 2. Oddziale WOP, 19 X 1947 r., k. 4.
47 Ibidem, k. 4.
48 W sztabie jednostki zatrudniono: z GPK nr 5: jednego oficera w sekcji mundurowej; z GPK nr 6: kierownik 
punktu prowadził dwa razy w tygodniu szkolenia podoficerów w sztabie oddziału, dwóch podoficerów: w sekcji 
personalnej i stajennej, woźnica punktu pełnił funkcję kucharza w sztabie oraz maszynistki; GPK nr 10: plutonowy 
zawodowy kancelista grał w orkiestrze oraz dwóch pracowników kontraktowych jest zatrudnionych w sztabie 
(ibidem, k. 2).
49 Ibidem, k. 4.
50 ASG, LBWOP, 328/89, Rozkazy specjalne, Instrukcja wykonywania lotów nad terytorium Polski, 22 II 1948 r., 
k. 443–445.
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umożliwiało to pewną iluzoryczną kontrolę przewożonego mienia. Jak pokazują przytoczone 
wypadki, niekiedy nawet żołnierze zwycięskiej Armii Radzieckiej musieli się dostosować do 
wymogów odpraw celnych.

Niektóre problemy służby granicznych punktów kontrolnych wynikały z organizowania takich 
punktów w niewłaściwych miejscach. Przykładem są tu przejścia kolejowe w Rzepinie i rzeczne 
w Krośnie Odrzańskim. Punkty tak oddalone od linii granicznej sprawiały wiele trudności w jej 
ochronie, która, jak widać z zestawionego materiału, nie należała do wzorowych. Przynajmniej 
w wypadku kolejowego punktu kontrolnego należało rozważyć jego organizację w Słubicach. 
Warto pamiętać, że w omawianym okresie przejściowe punkty kontrolne były raczej miejscami 
powrotu do kraju niż wyjazdu z niego, a nowo formowany ustrój starał się dbać o szczelność 
i ochronę granicy, zwłaszcza pod względem politycznym.
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Ziemie Zachodnie w obliczu formowania  
się powojennych ośrodków władzy  
oraz reform administracyjnych  
w latach 1945–1999 na przykładzie powiatu 
słubickiego

Ziemie Zachodnie składają się z terytoriów o różnej przeszłości historycznej. Tylko na 
samej Ziemi Lubuskiej możemy wyróżnić cztery rodzaje powiatów, a mianowicie: wielko-
polskie, nowomarchijskie, historyczne lubuskie i śląsko-brandenburskie1. Ziemie obecnego 
powiatu słubickiego, zaliczane do powiatów historycznie lubuskich, będące częścią składową 
tzw. Ziem Odzyskanych, po zakończeniu wojny przeszły wiele przeobrażeń ustrojowych 
i społecznych. Po przejęciu tych ziem jednym z podstawowych zadań władz było właściwe 
i umiejętne administrowanie nimi, m.in. przez ustalenie nowego podziału terytorialnego, 
odpowiadającego potrzebom i zadaniom polskiej administracji tych ziem. Proces jej two-
rzenia na tym obszarze przebiegał odmiennie niż odbudowa jej struktur na pozostałych 
terenach Polski2. 

Jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej na Ziemie Zachodnie zaczęły przybywać 
grupy polskiej ludności, które samorzutnie lub z ramienia władz (zazwyczaj wojewódzkich) 
organizowały życie gospodarcze i polską administrację. W wielu przypadkach pierwszymi 
osadnikami na Ziemiach Zachodnich byli wojskowi, żołnierze 1. i 2. Armii Wojska Polskiego, 
którzy pozostali tu po zakończeniu działań wojennych3. Nowo przybywającym osadnikom 
przydzielano gospodarstwa będące do tej pory własnością byłych mieszkańców tych terenów. 
Ze względu na długotrwałość działań wojennych polskie władze nie mogły od razu, wraz 
z postępami ofensywy wojskowej, przejmować administracji na tych terenach. Obejmowanie 
władzy na Ziemi Lubuskiej w zależności od regionu trwało kilka miesięcy, od 20 marca do 
10 czerwca 1945 r. Dokonywali tego zarówno wysłannicy wojewody szczecińskiego czy 
wrocławskiego, jak i – w większości przypadków – pełnomocnicy wojewody poznańskiego. 
Zdarzało się też, że do jakiegoś powiatu, np. ówczesnego rzepińskiego, przybywało dwóch 
pełnomocników4. Swoje operacyjne grupy administracyjne do poszczególnych powiatów 

1 R. Szczepaniak, Początki miast lubuskich, Zielona Góra–Poznań 1958, s. 9. 
2 M. Kopij, Charakterystyka ogólna województwa zielonogórskiego w latach 1950–1975, „Rocznik Lubuski” 
1981, t. 11, cz. 2, s. 183.
3 Więcej o udziale Wojska Polskiego w osadnictwie i zagospodarowaniu Ziem Zachodnich w: T. Langer, Orga-
nizacja i przebieg osadnictwa wojskowego w powiatach słubickim i sulęcińskim w latach 1945–1946, „Przegląd 
Zachodni” 1967, nr 1, s. 89–107; A. Ogrodowczyk, Udział Wojska Polskiego w przejęciu i zagospodarowaniu 
Ziem Zachodnich (1945–1947), „Przegląd Zachodni” 1970, nr 3, s. 117–131. 
4 Więcej tego typu sytuacji przytoczonych w: H. Szczegóła, Przeobrażenia ustrojowo-społeczne na Ziemi Lubu-
skiej w latach 1945–1947, Poznań 1971, s. 47–82.
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wysyłały również partie – Polska Partia Robotnicza5 czy później Polska Partia Socjali-
styczna6. 

Władza ludowa powstała na tych ziemiach albo z inicjatywy miejscowej ludności polskiej, 
np. autochtonów lub byłych jeńców czy robotników przymusowych, albo – zwłaszcza w strefie 
przyfrontowej – z inicjatywy komendantów wojennych lub grup operacyjnych przybyłych na te 
tereny z Poznania, Dolnego Śląska lub Pomorza Zachodniego7. 14 marca 1945 r. na mocy uchwały 
rządu tymczasowego ziemie „odzyskane” zostały podzielone na cztery okręgi: mazurski (Prusy 
Wschodnie), Pomorze Zachodnie oraz Dolny Śląsk i Śląsk Opolski. Niektóre zaś części tzw. Ziem 
Odzyskanych poddano administracji województw centralnych, np. poznańskiego. Ziemia Lubuska 
początkowo należała administracyjnie do okręgów Pomorza Zachodniego i Dolnego Śląska, ale 
od 7 lipca 1945 r. została z nich wyodrębniona i poddana kompetencji wojewody poznańskiego8. 
Okręgi, w których przedstawicielami administracji rządowej byli ustanowieni pełnomocnicy, 
zostały podzielone na obwody9. 

Interesujący nas obszar znalazł się pod zarządem wojewody poznańskiego, który poza powia-
tem Rypin (Rzepin) objął w administrację następujące powiaty Ziemi Lubuskiej położone między 
Odrą, Obrą i Wartą: Babimost, Cielęcin (Sulęcin), Cylichów (Sulechów), Międzyrzecz, Skwie-
rzynę, Świebodzin, Wschowę, a także część powiatu krośnieńskiego na północ od Odry (powiaty 
te miały zostać przejęte od pełnomocnika rządu na Okręg Dolnego Śląska) oraz powiaty Piła 
i Trzcianka (miały zostać przejęte od pełnomocnika rządu na okręg Pomorza Zachodniego)10. 

Jak już wspomniano, na zajmowanych przez wojska radzieckie obszarach ziem zachodnich 
czy północnych władzę obejmowały także wojskowe komendantury radzieckie, od których miała 
ją przejąć administracja polska. Stało się to na podstawie umowy z 26 lipca 1944 r. między 
Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a rządem radzieckim. Początki polskiej admi-

5 Na temat roli i działalności PPR w akcji przesiedleńczej na Ziemiach Zachodnich zob. Z. Dulczewski, A. Kwi-
lecki, Udział wielkopolskiej organizacji PPR w akcji przesiedleńczej na Ziemie Zachodnie w 1945 r., „Przegląd 
Zachodni” 1962, nr 1, s. 99–121; H. Szczegóła, Przeobrażenia ustrojowo-społeczne…, s. 72–76.
6 Odbudowa administracji [w:] Ziemia Lubuska, red. M. Sczaniecki, S. Zajchowska, Poznań 1950, s. 441. O roli 
i wpływie partii politycznych w początkowym okresie powojennym zob. A. Markusfeld, Kształtowanie się życia 
politycznego na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1947 [w:] Pierwsze lata Ziemi Lubuskiej w Polsce Ludowej, red. 
J. Wąsicki, Poznań 1967, s. 71–99; H. Szczegóła, Narodziny władzy ludowej na Ziemi Lubuskiej (1945–1947), 
Zielona Góra 1969, s. 27–38; idem, Przeobrażenia ustrojowo-społeczne…, s. 160–228. 
7 Wstęp do pracy Źródła do początków władzy ludowej na Ziemi Lubuskiej 1945–1947, wybór i oprac. H. Szcze-
góła, Poznań–Zielona Góra 1971, s. V–XIII. Więcej na temat okoliczności formowania się władzy ludowej na Ziemi 
Lubuskiej w pracach autorstwa prof. Hieronima Szczegóły, zob. H. Szczegóła, Narodziny władzy ludowej…; idem, 
Początki władzy ludowej na Ziemi Lubuskiej [w:] Pierwsze lata Ziemi Lubuskiej…, s. 57–70; idem, Przeobrażenia 
ustrojowo-społeczne… (zwłaszcza rozdział Kształtowanie się władzy ludowej).
8 Wydarzenia te (oraz inne im towarzyszące) dokładnie opisane w: H. Szczegóła, Przeobrażenia ustrojowo-
-społeczne…, s. 43–46, 76–83. Więcej o ukształtowaniu się Ziemi Lubuskiej zob. D. Rymar, Ukształtowanie się 
Ziemi Lubuskiej jako jednostki administracyjnej w świetle sprawozdań pełnomocników rządu (luty–lipiec 1945), 
„Rocznik Lubuski” 2005, t. 31, cz. 2, s. 11–30.
9 H. Szczegóła, Działalność ekspozytury Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego w Gorzowie Wlkp., „Przegląd 
Zachodni” 1967, nr 5, s. 112; A. Trznadel, Zmiany podziału administracyjnego Ziemi Lubuskiej [w:] Pierwsze lata 
Ziemi Lubuskiej…, s. 149. Pełnomocnik miał być organizatorem i szefem władz zespolonych na obszarze swojego 
okręgu czy obwodu. Jego zadaniem było przygotowanie terenu na przyjęcie polskiego osadnictwa; zob. np. Instruk-
cja Rządu Tymczasowego dla pełnomocników okręgowych na odzyskanych ziemiach, Warszawa, marzec 1945 
[w:] Źródła i materiały do dziejów Środkowego Nadodrza, red. K. Bartkiewicz, Zielona Góra 1996, s. 190–191. 
Powyższy dokument oraz większość innych (podanych także w dalszych częściach artykułu) znajdziemy również 
w: Źródła do początków władzy ludowej…
10 Pismo pełnomocnika generalnego RP dla ziem odzyskanych do wojewody poznańskiego w sprawie objęcia 
w administrację Ziemi Lubuskiej, Warszawa, 28 VI 1945 [w:] Źródła i materiały…, s. 209. 
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nistracji na obszarze powiatu słubickiego sięgają końca kwietnia 1945 r. Organizowane tutaj 
komendantury radzieckie posługiwały się dotychczasowym niemieckim podziałem administra-
cyjnym, czego konsekwencją było utworzenie dwóch komendantur: w Reppen (Rzepin) oraz 
we Frankfurcie nad Odrą. W związku z tym równocześnie w Rzepinie i Słubicach rozpoczęto 
organizowanie administracji. 27 kwietnia 1945 r. zarówno do Rzepina, jak i do Słubic przybyły 
grupy operacyjne wysłane przez Komitet Wojewódzki PPR w Poznaniu. Grupą skierowaną 
do Rzepina kierował Edward Wystraszewski, a do Słubic – Henryk Jastrzębski. W Rzepinie 
powołano starostwo, utworzono zarządy miejskie i gminne oraz zorganizowano milicję i Urząd 
Bezpieczeństwa11. 

Wystraszewski nawiązał w Rzepinie kontakt z radzieckim komendantem wojennym, mjr. Nabu-
kowem, i za jego zgodą podjął się tworzenia zalążków polskiej administracji, obejmując stano-
wisko pełnomocnika obwodu. 2 maja 1945 r. okazało się, że do pobliskich Słubic przybyła grupa 
operacyjna12 delegowana z okręgu Pomorze Zachodnie, na której czele stanął Witold Jaroszyński 
mianowany przez pełnomocnika okręgu ppłk. Leonarda Borkowicza pełnomocnikiem obwodu. 
Jaroszyński podjął współpracę z kierownikiem grupy partyjnej Jastrzębskim, który po przejęciu 
obowiązków I sekretarza Komitetu Obwodowego PPR wrócił z Rzepina do Słubic13.

Z powodu nieuregulowanej kwestii przynależności administracyjnej obwodu rzepińskiego 
i słubickiego nastał swego rodzaju okres dwuwładzy. Jaroszyński podlegał pełnomocnikowi 
okręgowemu Pomorza Zachodniego, Wystraszewski zaś wojewodzie poznańskiemu. Połącze-
nie obwodów rzepińskiego (były Weststernberg) i słubickiego (prawobrzeżny obwód miejski 
Frankfurtu nad Odrą) nastąpiło 22 maja 1945 r. w wyniku decyzji pełnomocnika okręgu Pomorze 
Zachodnie ppłk. Borkowicza. Ustalono, że siedzibą władz administracyjnych będą Słubice14.

Stan taki nie mógł się jednak długo utrzymywać, dlatego też Borkowicz delegował Stanisła-
wa Górskiego w celu przeprowadzenia inspekcji w obu obwodach, a także doprowadzenia do 
likwidacji zaistniałego systemu dwuwładzy. Górski przybył do Słubic 24 maja. Następnie wraz 
z pełnomocnikiem obwodu słubickiego Jaroszyńskim, Jastrzębskim oraz kierownikiem Urzędu 
Bezpieczeństwa w Słubicach Bronisławem Pajączkowskim i komendantem Milicji Obywatelskiej 
Janem Wachowiczem udał się do Rzepina, gdzie zapadła decyzja o ustąpieniu ze stanowiska 
ówczesnego pełnomocnika obwodu Wystraszewskiego15. Miał on teraz objąć funkcję II sekre-
tarza w Komitecie Obwodowym PPR. Nastąpił jednak wówczas konflikt między radzieckim 
komendantem wojennym mjr. Nabukowem a pełnomocnikiem obwodu słubickiego Jaroszyńskim, 
związany z lokalizacją siedziby obwodu16. „Ostateczną decyzję w tej sprawie podjął pełnomocnik 

11 H. Szczegóła, Przeobrażenia ustrojowo-społeczne…, s. 52, 62; Słubice 1945–1995, red. M. Rutowska, Słubice 
1996, s. 35–36. Na temat powstawania władzy w powiecie zob. także: Słubice. Historia – topografia – rozwój, 
opracowane w Collegium Polonicum w katedrze „European Cultural Heritage”, Słubice 2003, s. 112–116.
12 Pełny skład osobowy wskazanej grupy operacyjnej na powiat słubicki (obwód Frankfurt) znajdziemy w: D. Rymar, 
Składy osobowe grup operacyjnych, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny” 1998, nr 5, s. 288.
13 Jerzy Zysnarski podaje, że pełnomocnik rządu na obwód rzepiński ulokował się w Słubicach 5 V 1945 r. 
Potwierdza to też Dariusz Rymar, wskazując, że 5 maja grupa operacyjna przybyła do Rzepina (D. Rymar, Składy 
osobowe…, s. 288; J. Zysnarski, Historia gorzowskich powiatów. Szkic do dziejów podziałów administracyjnych 
na obszarze, który w latach 1975–98 wchodził w skład woj. gorzowskiego, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-
-Archiwalny” 1999, nr 6/1, s. 48; zob. także H. Szczegóła, Przeobrażenia ustrojowo-społeczne…, s. 62–63). Więcej 
na temat przybycia grupy operacyjnej oraz realiów przejmowania przez nią władzy, a także powojennej sytuacji 
powiatu, w: Słubice 1945–1995…, s. 41–46. 
14 D. Rymar, Ukształtowanie się Ziemi Lubuskiej…, s. 19–20; Słubice 1945–1995…, s. 37; H. Szczegóła, Prze-
obrażenia ustrojowo-społeczne…, s. 62–63.
15 Dariusz Rymar podaje, że 23 maja pełnomocnik wysłany z Poznania (Wystraszewski) przekazał urząd Jaro-
szyńskiemu (D. Rymar, Składy osobowe…, s. 288). 
16 Słubice 1945–1995…, s. 37–38.
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Okręgu Pomorze Zachodnie, który zarządzeniem wydanym 15 czerwca 1945 r. polecił ustanowić 
siedzibę obwodu w Rzepinie. Stan ten utrzymywał się do września 1945 r., gdy pełnomocnik 
obwodu rzepińskiego Jan Langa przeniósł siedzibę obwodu rzepińskiego z powrotem do Słubic”17. 

28 czerwca 1946 r. obwód rzepiński z siedzibą w Słubicach został przekształcony w powiat 
rzepiński, również z siedzibą w Słubicach. Definitywne uregulowanie przynależności admini-
stracyjnej obwodu rzepińskiego, mającego siedzibę w Słubicach (a także innych terenów Ziem 
Odzyskanych), nastąpiło na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lipca 1945 r. Od 28 czerwca 
1945 r. aż do grudnia 1958 r. utrzymywał się stan, w którym siedzibą powiatu rzepińskiego były 
Słubice, oddalone od Rzepina o ponad 20 km. Dopiero 15 grudnia 1958 r. (formalnie od 1 stycznia 
1959 r.) dotychczasowy powiat rzepiński przemianowano na słubicki18. 

Wiele ważnych informacji na temat sytuacji powojennego powiatu uzyskujemy ze sprawozdań 
sytuacyjnych pełnomocników rządu na obwód słubicki. Z jednego z nich, z 15 czerwca 1945 r., 
dowiadujemy się, że w Słubicach jako siedzibie powiatu (od 24 czerwca był nią Rzepin) zostały 
zorganizowane następujące urzędy i placówki: Starostwo Powiatowe, Zarząd Miejski w Słubicach, 
Powiatowa Komenda MO, powiatowy komisarz ziemski, Inspektorat Szkolny, Urząd Propagandy, 
Urząd Pocztowy, oddział Narodowego Banku Polskiego, Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
i oddział PCK; działały już PPR i PPS. Na terenie powiatu poza placówką PUR19 w Rypinie, 
urzędem pocztowym w Rypinie, dwoma oddziałami PCK zorganizowano także dziewięć zarządów 
gmin zbiorowych oraz cztery zarządy miejskie20. 

Ponadto z powyższego sprawozdania dowiadujemy się, że poza komendą powiatową i komi-
sariatem MO w Słubicach w powiecie zorganizowano także trzynaście posterunków milicji. 
Stwierdzono też, że w celu należytego rozmieszczenia repatriantów zza Bugu w Rypinie został 
zorganizowany PUR o zasięgu powiatowym. Co ważne, zwrócono uwagę, iż „najpoważniejszą 
trudnością jest nieporozumienie wywołane faktem, że siedziba powiatu mieści się w Słubicach, 
podczas gdy powiatowy wojenny komendant pracuje w byłej siedzibie powiatu West-Sternberg 
w Rypinie, oddalonym od Słubic o 21 km”21.

Znaczącym problemem powojennego powiatu było więc m.in. rozmieszczenie najważniej-
szych urzędów, z których część znajdowała się w Rzepinie, a część w Słubicach. Potwierdzenie 
takiego stanu rzeczy znajdziemy w sprawozdaniu inspektora Oddziału Wojewódzkiego PUR 
w Poznaniu, w którym czytamy: „wśród powiatów Ziemi Lubuskiej powiat rypiński należy do 
najsłabiej zorganizowanych. Złożyły się na to specyficzne warunki okresu powojennego, którego 
ilustrację mamy w postaci rozmieszczenia władz – starostwo, Powiatowa Rada Narodowa, Urząd 
Ziemski, Urząd Bezpieczeństwa i inne władze powiatowe mieszczą się w odległych o 25 km 
Słubicach, PUR natomiast rezyduje w Rypinie. Do chwili obecnej na terenie powiatu nie ma 
żadnej instytucji finansowej, a pod względem skarbowym powiat jest podporządkowany Kasie 

17 Cyt. za: ibidem, s. 38. Oficjalne przeniesienie administracji powiatu do Rzepina nastąpiło 24 VI 1945 r., a do 
Słubic starostwo powróciło 10 IX 1945 r. (J. Zysnarski, Historia gorzowskich powiatów…, s. 48).
18 DzU PRL 1958, nr 76, poz. 393, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany 
nazw niektórych powiatów w województwach olsztyńskim, poznańskim i zielonogórskim.
19 PUR – Państwowy Urząd Repatriacyjny, najważniejsza instytucja zajmująca się na szeroką skalę techniczną 
stroną akcji osiedleńczej na Ziemiach Odzyskanych. Została powołana 7 X 1944 r. i działała do 1950 r. Początko-
wo zajmowała się organizacją przesiedleń i repatriacji z innych państw, głównie z ZSRR do Polski. Była swego 
rodzaju instytucją opiekuńczą (C. Osękowski, Proces zasiedlania Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej, „Studia 
Zachodnie” 2000, nr 5, s. 5; zob. też S. Banasiak, Działalność osadnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego 
na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945–1947, Poznań 1963). 
20 Fragmenty sprawozdania sytuacyjnego pełnomocnika rządu na obwód słubicki mgr. Henryka Jaroszyńskiego, 
Słubice, 15 VI 1945 [w:] Źródła do początków władzy ludowej…, s. 63–71.
21 Cyt. za: ibidem.
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Skarbowej w Sulęcinie”22. Poza tym np. Sądowi Powiatowemu w Rzepinie dopiero 31 sierpnia 
1956 r. wyznaczono tymczasową siedzibę w Słubicach23. Powojenny powiat borykał się również 
z licznymi problemami dnia codziennego związanymi z trudnościami aprowizacyjnymi, brakiem 
podstawowych artykułów pierwszej potrzeby (cukier, sól, tłuszcze, mydło), szabrownictwem, 
brakiem lekarzy i wieloma innymi24. 

Innym problemem powojennego powiatu, a także przejawem braku komunikacji między 
Rzepinem i Słubicami, była słabość i zrujnowanie infrastruktury drogowej i kolejowej. Grupy 
operacyjne, które przybywały do nadgranicznych obwodów, nie bez problemów dojeżdżały drogą 
kolejową z Poznania do Rzepina, skąd z powodu zniszczonego odcinka torów kolejowych do 
Frankfurtu nad Odrą bardzo często docierały do Słubic pieszo. Ponadto koniecznie musiały iść 
główną szosą, gdyż w ostatnich miesiącach wojny pobocza zostały mocno zaminowane. 

Wracając do zagadnień administracyjnych, należy zaznaczyć, że na tzw. Ziemiach Odzyska-
nych do niemieckiego podziału terytorialnego tych obszarów nawiązywały tylko przejęte przez 
administrację polską z niewielkimi zmianami powiaty (zlikwidowane w latach 1975–1998)25, 
przejściowo nazywane obwodami. 29 maja 1946 r. przywrócono podział na powiaty i woje-
wództwa26. W związku z tym, że w chwili powstawania administracji polskiej na omawianych 
terenach wynikły nieporozumienia kompetencyjne między wojewodą pomorskim i wojewodą 
poznańskim (np. w przypadku obwodu rzepińskiego i słubickiego), należało je jakoś rozwiązać. 
Dokonano tego w ten sposób, że wspomnianym już rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 lipca 
1945 r.27 czternaście powiatów zwanych lubuskimi, tj. pilski, trzcianecki, strzelecki, gorzowski, 
skwierzyński, rypiński (rzepiński, obecnie słubicki), cielęciński (sulęciński), międzyrzecki, babi-
mojski, krośnieński, sulichowski (sulechowski), wschowski, gubiński i zielonogórski28, zostało 
wyłączonych z okręgów Pomorze Zachodnie i Dolny Śląsk i podporządkowanych ośrodkowi 
w Poznaniu, a konkretnie wojewodzie poznańskiemu, któremu nadano uprawnienia pełnomocnika 
okręgowego rządu RP. 24 lipca 1945 r. wojewoda Feliks Widy-Wirski dokonał objazdu czternastu 
nowych powiatów przyłączonych do województwa poznańskiego. Od 25 września 1945 r., czyli 
dnia ogłoszenia Monitora Polskiego, w którym opublikowano przytoczone wyżej rozporządzenie, 
możemy mówić o faktycznych „narodzinach” Ziemi Lubuskiej29. 

22 Cyt. za: Sprawozdanie inspektora Oddziału Wojewódzkiego PUR w Poznaniu z lustracji powiatu rzepińskiego, 
Poznań, 17 IV 1946 [w:] Źródła do początków władzy ludowej…, s. 119–120.
23 DzU PRL 1956, nr 40, poz. 184, Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1956 r. w sprawie 
siedziby Sądu Powiatowego w Rzepinie.
24 Więcej na temat powojennej sytuacji powiatu można znaleźć w sprawozdaniach sytuacyjnych wojewody 
poznańskiego z Ziemi Lubuskiej za poszczególne miesiące (Źródła do początków władzy ludowej…, s. 125–136, 
148–165, 171–185; zob. także Sprawozdanie sytuacyjne Ekspozytury Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego 
w Gorzowie Wlkp. za marzec 1947 r., Gorzów Wlkp., 11 IV 1947 [w:] ibidem, s. 228–255). 
25 Wszystkie powiaty zostały zniesione z dniem 28 V 1975 r. (R. Polus, Zmiany w podziale terytorialnym woje-
wództwa zielonogórskiego od 1950 do 1977 roku, „Rocznik Lubuski” 1981, t. 11, cz. 2, s. 207). 
26 Uchwałą Rady Ministrów z 29 V 1946 r. zlikwidowano urzędy pełnomocników i powołano wojewodów, 
a w powiatach starostów (Słubice 1945–1995…, s. 38). 
27 Monitor Polski 1945, nr 29, poz. 77; por. Uchwała Rady Ministrów w sprawie wyłączenia z okręgów: Pomorze 
Zachodnie, Mazurski (Prusy Wschodnie) i Śląsk Dolny, niektórych powiatów i przyznania na ich terenie wojewo-
dom: gdańskiemu, białostockiemu, pomorskiemu i poznańskiemu uprawnień pełnomocników okręgowych Rządu 
RP, Warszawa, 7 VII 1945 [w:] Źródła i materiały…, s. 211; zob. także Okólnik wojewody poznańskiego jako 
pełnomocnika rządu dla Ziemi Lubuskiej do pełnomocników obwodowych, Poznań, 30 VII 1945 [w:] ibidem, 
s. 214–216. 
28 Więcej na temat wymienionych powiatów w: Z. Miłobędzki, Ziemia Lubuska. Zarys gospodarczy 14 powiatów 
Ziem Odzyskanych włączonych do województwa poznańskiego, Poznań 1945. 
29 Pismo wojewody poznańskiego do Ministerstwa Administracji Publicznej w sprawie objęcia w administrację 
Ziemi Lubuskiej, Poznań, lipiec 1945 [w:] Źródła do początków władzy ludowej..., s. 87–88; Okólnik wojewody 
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Charakterystyczną cechą dotychczasowej pruskiej (niemieckiej) administracji tych terenów 
były tzw. gminy jednostkowe, na które składały się pojedyncze duże wsie wraz z przysiółkami. 
Z kolei na terenach, które w okresie międzywojennym należały do II Rzeczypospolitej, tworzono 
tzw. zbiorcze gminy wiejskie, kierowane przez wójtów, a składające się z kilku gromad, na któ-
rych czele stał sołtys. Po II wojnie światowej na Ziemiach Zachodnich tworzono również takie 
gminy. Następnie w roku 1950 zniesiono samorząd terytorialny, a w 1954 r. wskutek reformy 
administracyjnej zniesiono gminy, na których miejsce wprowadzono mniejsze (jednocześnie 
znacznie liczniejsze) gromady. Z czasem liczbę gromad stale zmniejszano, aż w końcu 1 stycz-
nia 1973 r. reaktywowano gminy, które obszarowo odpowiadały dawnym gminom zbiorczym. 
W 1976 r. zmniejszono także liczbę gmin, niekiedy łącząc jednostki z sąsiednich powiatów czy 
nawet województw30. 

W 1945 r. interesujący nas powiat (wówczas tzw. obwód rzepiński) został powiększony 
o tereny, które przed wojną wchodziły w skład powiatów Lebus i Guben. Nowy podział admi-
nistracyjny objął pięć miast – dotychczasowe: Rzepin, Ośno, Górzycę, a także Słubice (do 
tej pory prawobrzeżna część Frankfurtu) i Cybinkę, która uzyskała prawa miejskie. W skład 
wspomnianego obwodu wchodziło także dwanaście następujących gmin: Białków, Boczów, 
Czarnów, Gądków Wielki, Golice, Kowalów, Maczków, Połęcko, Rępice (Rąpice), Sądów, 
Smogóry i Żabice31. 

Powojenny powiat rypiński (rzepiński), wraz ze wschodnią częścią Frankfurtu i fragmenta-
mi powiatów zaodrzańskich, miał powierzchnię 1168 km kw., a w 1948 r. już 1225,74 km kw. 
W 1968 r., po odejściu od powiatu miejscowości Ośno, jego powierzchnia zmniejszyła się do 
1042 km kw. W chwili obecnej powiat poza tym, że ma najmniejszą powierzchnię w swej histo-
rii, jest również jedną z najmniejszych jednostek powiatowych województwa lubuskiego. Jeśli 
chodzi o liczbę ludności powiatu, to kształtowała się ona następująco: w końcu 1945 r. – ponad 
12 tys., w 1946 r. – 12 282, 1947 r. – 20 089, 1948 r. – 23 tys., 1968 r. – 37 200, a w roku 1997 
liczba ludności wynosiła już 47 195 mieszkańców32. Według stanu z 2011 r. powiat słubicki miał 
powierzchnię 999,2 km kw, liczba ludności zaś wynosiła 47 498 mieszkańców33. 

Jerzy Zysnarski podaje, że w 1948 r. w ówczesnym powiecie rzepińskim były już tylko cztery 
miasta, ponieważ prawa miejskie straciła Górzyca, oraz osiem następujących gmin: Boczów, 
Cybinka, Gądków Wielki, Górzyca, Kowalów, Ośno, Rzepin i Słubice. W sumie w skład tych 
ośmiu gmin wchodziło łącznie 67 mniejszych miasteczek i wsi34. 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 29 maja 1946 r. z obszaru tzw. Ziem Odzy-
skanych do województwa poznańskiego włączono trzynaście powiatów: babimojski, gorzowski, 
gubiński, krośnieński, międzyrzecki, pilski (z miastem Piłą i obszarem dotychczasowego powiatu 
trzcianeckiego), rzepiński, skwierzyński, sulęciński, strzelecki, świebodziński, wschowski i zie-
lonogórski35.

poznańskiego jako pełnomocnika rządu dla Ziemi Lubuskiej do pełnomocników obwodowych, Poznań, 30 VII 
1945 [w:] ibidem, s. 88–91; Okólnik wojewody poznańskiego jako pełnomocnika okręgowego rządu RP dla 
ziem odzyskanych w sprawie administracji samorządowej w powiatach świeżo przyłączonych do województwa 
poznańskiego, Poznań, 16 VIII 1945 [w:] ibidem, s. 97–100. 
30 J. Zysnarski, Historia gorzowskich powiatów…, s. 21. 
31 Ciekawostką jest to, że przed wojną Cybinka z ok. 4 tys. mieszkańców była nie tylko największą wsią powiatu 
(dwukrotnie większą od miasta Górzycy), ale także największą wsią wschodniej Brandenburgii.
32 J. Zysnarski, Historia gorzowskich powiatów…, s. 48, 50.
33 www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubuskie/portrety_powiatow/powiat_slubicki.pdf, dostęp 14 III 2013 r.
34 J. Zysnarski, Historia gorzowskich powiatów…, s. 48–49.
35 DzU RP 1946, nr 28, poz. 177, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1946 r. w sprawie tymczasowego 
podziału administracyjnego Ziem Odzyskanych; Odbudowa administracji…, s. 442–443.
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Mocą rozporządzenia Rady Ministrów również z 29 maja 1946 r.36 w sprawie powołania 
ekspozytur urzędów wojewódzkich z dniem 15 listopada 1946 r. utworzona została Ekspozytura 
Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego z siedzibą w Gorzowie37. Jej organizatorem i kierownikiem 
w randze wicewojewody był do początku 1949 r. Florian Kroenke. Obejmowała ona następujące 
powiaty: babimojski, gorzowski, gubiński, krośnieński, międzyrzecki, pilski, rzepiński, skwie-
rzyński, sulęciński, strzelecki, świebodziński, wschowski i zielonogórski38. Z chwilą powołania 
gorzowskiej ekspozytury w Urzędzie Wojewódzkim Poznańskim został zlikwidowany istniejący 
od grudnia 1945 r. Wydział Ziemi Lubuskiej, który koordynował wszystkie poczynania Urzędu 
Wojewódzkiego w stosunku do Ziemi Lubuskiej39. Ekspozyturze, która działała do czasu utwo-
rzenia województwa zielonogórskiego w czerwcu 1950 r., podporządkowano wszystkie powiaty 
wcześniej włączone do województwa poznańskiego40.

Na podstawie ustawy z 28 czerwca 1950 r. o zmianach podziału administracyjnego państwa 
6 lipca 1950 r. utworzono województwo zielonogórskie41. Artykuł 4 punkt 1 tej ustawy brzmiał 
następująco: „Tworzy się województwo zielonogórskie z siedzibą Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Zielonej Górze”. W punkcie 2 zaś wskazano, iż do województwa zielonogórskiego włącza się 
następujące powiaty z województwa poznańskiego: zielonogórski, gorzowski, strzelecki, skwie-
rzyński, sulęciński, międzyrzecki, świebodziński, rzepiński, babimojski, krośnieński, gubiński 
i wschowski. Były to tak naprawdę wszystkie „lubuskie” (poza pilskim) powiaty województwa 
poznańskiego wchodzące do tej pory w skład ekspozytury w Gorzowie. Poza tym w skład nowe-
go województwa włączono także pięć powiatów dolnośląskich z województwa wrocławskiego: 
głogowski, kożuchowski, szprotawski, żagański i żarski42. 

Łącznie województwo zielonogórskie obejmowało 17 powiatów, dzieliło się na 118 gmin, 
1162 gromady oraz liczyło 35 miast. Na obszarze przekraczającym 14 500 km kw. żyło 556 tys. 
mieszkańców. Utworzenie województwa zielonogórskiego, jak również koszalińskiego i opol-
skiego, zakończyło proces krystalizowania się koncepcji podziału administracyjnego tzw. Ziem 
Odzyskanych43. 

Wprowadzone reformy administracyjne wiązały się też ze zniesieniem dualizmu władzy, czyli 
z podziałem na władzę rządową i samorządową. Stworzono system jednolitych organów władzy 

36 DzU RP 1946, nr 28, poz. 178.
37 Ekspozytura została powołana wobec konieczności utworzenia odrębnego centrum dyspozycyjnego dla Ziemi 
Lubuskiej. Celem powołania ekspozytur było ułatwienie pełnienia funkcji administracji rządowej drugiej instancji 
na stosunkowo dużym obszarze, jaki stanowiły województwa. Mimo że ekspozytury nie były jednostkami podziału 
administracyjnego, to jednak stanowiły administracyjnie wyodrębnioną część województwa; była to swego rodzaju 
jednostka pośrednia między powiatem a województwem (A. Trznadel, Zmiany podziału administracyjnego…, 
s. 150; Odbudowa administracji…, s. 443). Więcej na temat ekspozytury gorzowskiej w: H. Szczegóła, Działalność 
ekspozytury…, s. 109–123; idem, Przeobrażenia ustrojowo-społeczne…, s. 83–96 oraz W. Korcz, Początki władzy 
ludowej na ziemiach pogranicza lubusko-wielkopolskiego w latach 1945–1950, cz. II, „Rocznik Lubuski” 1975, 
t. 9, s. 133–145 (podrozdziały poświęcone ekspozyturze). Tymczasowy Statut Organizacyjny Ekspozytury Urzędu 
Wojewódzkiego Poznańskiego z siedzibą w Gorzowie w: Zarządzenie wojewody poznańskiego w sprawie Tym-
czasowego Statutu Organizacyjnego Ekspozytury Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego z siedzibą w Gorzowie, 
Poznań, 27 XI 1946 [w:] Źródła do początków władzy ludowej…, s. 193–214. 
38 Obwieszczenie wojewody poznańskiego w sprawie utworzenia Ekspozytury Urzędu Wojewódzkiego Poznań-
skiego z siedzibą w Gorzowie, Poznań, 27 XI 1946 [w:] Źródła i materiały…, s. 221. 
39 Zob. np. Sprawozdanie z działalności Wydziału Ziemi Lubuskiej Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego w kwiet-
niu 1946 r., Poznań, kwiecień 1946 [w:] Źródła do początków władzy ludowej…, s. 121–122. 
40 H. Szczegóła, Narodziny władzy ludowej…, s. 19–21.
41 DzU RP 1950, nr 28, poz. 255, Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o zmianach podziału administracyjnego 
Państwa.
42 R. Polus, Zmiany w podziale terytorialnym…, s. 199.
43 J. Zysnarski, Historia gorzowskich powiatów…, s. 20; A. Trznadel, Zmiany podziału administracyjnego…, s. 154.
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państwowej, a mianowicie rad narodowych. Funkcjonujący do tej pory podział administracyjny 
spełniał swoje zadanie w pierwszych latach powojennych, jednak na dłuższy czas utrudniał pracę 
administracji44. 

W kolejnych latach wprowadzano drobne korekty w podziale województwa zielonogórskiego 
na powiaty. Znacznie poważniejsze zmiany nastąpiły w roku 1954, kiedy to na szeroką skalę 
przeprowadzono reformę polegającą na zniesieniu gmin i utworzeniu w ich miejsce tzw. gromad. 
Z dniem 1 stycznia 1955 r. w ówczesnym powiecie rzepińskim utworzono jedenaście gromad: 
Boczów, Cybinka, Czarnów, Drzeńsk (obecnie Drzeńsko), Gądków Wielki, Golice, Górzyca, 
Kowalów, Kunowice, Rąpice oraz Wystok45. 

Reformie, o której wyżej mowa, przyświecał cel zbliżenia najniższych organów władzy do 
ludności i jednocześnie poszerzenia udziału mieszkańców w zarządzaniu swoim terytorium. 
W założeniu reformy gromady miały obejmować powierzchnię 15–50 km kw. i liczyć 1–3 tys. 
mieszkańców, przy czym odległość wsi od siedziby gromadzkiej rady narodowej nie powinna być 
większa niż 5 km. W rzeczywistości reforma ta spowodowała znaczne rozdrobnienie w podziale 
administracyjnym najniższego szczebla, gdyż powstające gromady miały obszar dwu-, a nawet 
prawie trzykrotnie mniejszy od dotychczasowych gmin. W skali województwa w miejsce dawnych 
118 gmin powołano 262 gromady46, w których średnia liczba mieszkańców wynosiła 1496 osób, 
średni zaś obszar gromady liczył 55,9 km kw. W kolejnych latach zmniejszano jednak liczbę 
gromad, i tak w roku 1958 było ich 221, w 1959 – 200, w 1960 – 196, a w 1962 – 18347.

Po reformie administracyjnej z końcem roku 1954 (faktycznie od 1 stycznia 1955 r.) liczba 
miast w powiecie rzepińskim zmniejszyła się do trzech, ponieważ Ośno Lubuskie zostało włączone 
do powiatu sulęcińskiego48. W kolejnych latach, zgodnie z ogólną tendencją, liczba gromad ulegała 
stałemu zmniejszaniu. W roku 1958 i 1959 (oraz w 1972 r.) przeprowadzono korektę granicy 
powiatów słubickiego i sulęcińskiego49. 1 stycznia 1959 r. dotychczasowy powiat rzepiński ofi-
cjalnie przemianowano na słubicki, który z pewnymi przerwami funkcjonuje do dnia dzisiejszego. 
W 1968 r. w powiecie słubickim były trzy miasta i już tylko osiem gromad: Boczów, Cybinka, 
Czarnów, Gądków Wielki, Górzyca, Kowalów, Rzepin oraz Słubice50. 

W obliczu kolejnych zmian administracyjnych z dniem 1 stycznia 1973 r. w powiecie słubickim 
powstało pięć gmin: Boczów, Cybinka, Górzyca, Kowalów oraz Słubice51.

1 czerwca 1975 r., w związku z kolejną reformą administracyjną, której celem było „dostoso-
wanie podziału administracyjnego do potrzeb przyśpieszonego rozwoju społeczno-gospodarczego 

44 A. Trznadel, Zmiany podziału administracyjnego…, s. 153.
45 Uchwała nr V/20/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 5 października 1954 r. w sprawie 
podziału na nowe gromady powiatu rzepińskiego [w:] ibidem. 
46 Ryszard Polus podaje, że na podstawie Ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego 
wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych z dniem 5 XII 1954 r. w województwie zielonogórskim utworzono 
łącznie 264 gromady (R. Polus, Zmiany w podziale terytorialnym…, s. 199). 
47 A. Trznadel, Zmiany podziału administracyjnego…, s. 154–156.
48 DzU PRL 1954, nr 49, poz. 252, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1954 r. w sprawie 
zmiany granic niektórych powiatów.
49 R. Polus, Zmiany w podziale terytorialnym…, s. 199–207. 
50 DzU PRL 1958, nr 76, poz. 393, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany 
nazw niektórych powiatów w województwach olsztyńskim, poznańskim i zielonogórskim; J. Zysnarski, Historia 
gorzowskich powiatów…, s. 49.
51 Z dniem 1 I 1973 r. w ówczesnym województwie zielonogórskim utworzono w sumie sto gmin (ibidem, s. 207). 
Opisana reforma administracyjna polegała m.in. na zniesieniu dotychczasowego podziału terenów wiejskich na 
gromady i utworzeniu w ich miejsce gmin jako podstawowych jednostek podziału administracyjno-gospodarczego 
na terenach wiejskich. Więcej na temat reformy zob. DzU PRL 1972, nr 49, poz. 312, Ustawa z dnia 29 listopada 
1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. 
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kraju, stworzenie warunków bardziej sprawnego zarządzania gospodarką narodową oraz funk-
cjonowania organów władzy i administracji państwowej, a także w celu lepszego zaspokaja-
nia rosnących potrzeb społeczeństwa”, w miejsce dotychczasowych siedemnastu województw 
powstało 49 nowych52. Interesujący nas obszar wszedł w skład województwa gorzowskiego. 
Z dotychczasowego województwa zielonogórskiego wydzielono całe powiaty: gorzowski, mię-
dzyrzecki i strzelecki oraz powiaty słubicki i sulęciński, które zostały pomniejszone o jedną 
gminę. W wyniku tej reformy miasta Rzepin i Słubice oraz gminy Górzyca, Kowalów oraz 
Słubice znalazły się w województwie gorzowskim, w województwie zielonogórskim pozostały 
zaś gminy Boczów i Cybinka53. W 1976 r., po przeprowadzeniu korekty liczby i granic gmin, 
województwo gorzowskie liczyło 40 jednostek, w tym dwa miasta, 19 miast i gmin oraz 19 gmin 
wiejskich. 15 stycznia 1976 r. siedzibę gminy Kowalów przeniesiono z Kowalowa do Rzepina, 
jednocześnie zmieniając nazwę gminy Kowalów na Rzepin, a do gminy Ośno włączono obszary 
sołectw Sienno i Świniary z dotychczasowej gminy Rzepin54.

W 1990 r. została przeprowadzona reforma samorządowa na szczeblu gmin. W wojewódz-
twie gorzowskim powołano pięć urzędów rejonowych (jako jednostki administracji rządowej na 
obszarach mniejszych od województw): w Choszcznie, Gorzowie, Międzyrzeczu, Myśliborzu 
oraz w Słubicach. Powstały w lipcu 1990 r. Urząd Rejonowy w Słubicach obejmował pięć gmin: 
Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słońsk i Słubice55.

1 stycznia 1999 r., w wyniku ostatniej do tej pory reformy administracyjnej, powstało woje-
wództwo lubuskie, w którego skład wszedł m.in. powiat słubicki. Współczesny powiat słubicki, 
a więc terytorium najbardziej interesujące nas ze względu na tematykę niniejszego artykułu, leży 
w północno-zachodniej części województwa lubuskiego i graniczy odpowiednio: od północy 
z powiatem gorzowskim ziemskim, od wschodu z powiatem sulęcińskim, od południowego 
wschodu z powiatem krośnieńskim, a od zachodu z Krajem Związkowym Brandenburgia w RFN. 
Obecnie w skład powiatu, którego siedziba znajduje się w Słubicach, wchodzi pięć gmin: Cybinka, 
Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin i Słubice56. 

* * *
Przedstawione powyżej w zarysie dzieje formowania się powojennych ośrodków władzy oraz 

reform administracyjnych w latach 1945–1999 w powiecie słubickim stanowią odzwiercied-
lenie całokształtu procesów związanych z powstawaniem i przekształcaniem administracji na 
Ziemiach Zachodnich. Brak ściśle sprecyzowanej polityki administracyjnej państwa w okresie 
bezpośrednio powojennym, a także późniejsze stosunkowo częste reformy, nierzadko całko-
wicie zmieniające istniejący porządek administracyjny, tylko potęgowały stan i tak już dużego 
powojennego chaosu.

W powiecie słubickim sytuację komplikowało zamieszanie związane z lokalizacją jego siedzi-
by, wprowadzające jeszcze większy chaos. Wskutek braku szybkich działań na tym polu jeszcze 
długo po wojnie mieszkańcy powiatu słubickiego na co dzień doświadczali utrudnień związanych 

52 Cyt. za: DzU PRL 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administra-
cyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. 
53 DzU PRL 1975, nr 17, poz. 92, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia 
miast oraz gmin wchodzących w skład województw. 
54 DzU PRL 1976, nr 1, poz. 10, Rozporządzenie ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowi-
ska z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia oraz zmiany granic i nazw gmin oraz 
ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach gdańskim, gorzowskim, 
leszczyńskim, włocławskim i zielonogórskim; J. Zysnarski, Historia gorzowskich powiatów…, s. 20–21, 50.
55 J. Zysnarski, Historia gorzowskich powiatów…, s. 20–21.
56 www.powiatslubicki.pl/index.php?id=29, dostęp 13 III 2013 r.
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m.in. z funkcjonowaniem administracji (położenie ważniejszych urzędów w Rzepinie i Słubicach). 
Potrzeba było więc sporo czasu i wysiłku, aby rozwiązać wszelkie problemy i zaszłości związane 
z okresem wojennym oraz powojennym tworzeniem polskiej administracji na tych terenach, tak 
aby ich mieszkańcy mogli przejść do normalności nad większością codziennych spraw, a sytuacja 
w pełni się ustabilizowała.

Mimo że od względnego ustabilizowania się sytuacji w zakresie administracji oraz realnego 
zagospodarowania omawianych terenów upłynęło wiele lat, a od ostatniej reformy administracyjnej 
w kraju minęła już ponad dekada, to nadal pojawiają się głosy, że województwo lubuskie nie jest 
wewnętrznie spójnym i scentralizowanym organizmem administracyjnym, przez co w kolejnych 
„wizjach” podziałów administracyjnych naszego kraju jego los nadal nie jest pewny. Miejmy 
jednak nadzieję, że wszelkie przyszłe działania w tej materii będą w pełni odzwierciedlały histo-
ryczne i kulturowe uwarunkowania tego obszaru. 
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Marcin łukasz Makowski 
Instytut Historii PAN

„Kler jest przebiegły i sprytny”. Komitet 
Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej 
w Krakowie wobec Kościoła katolickiego. 
Wybrane zagadnienia 

Wstęp

Kraków przez stulecia pełnił funkcję nie tylko kulturalnej stolicy Polski, ale był również osto-
ją myśli konserwatywnej, opierającej się niejednokrotnie na autorytecie Kościoła katolickiego. 
Wobec niewyobrażalnych zniszczeń, które przyniosła II wojna światowa, ruin Warszawy oraz 
utraty Wilna i Lwowa, tożsamość narodowa Polaków przechodziła poważną próbę. Czy to jeszcze 
Rzeczpospolita? – pytano. Pozytywną odpowiedź komuniści uzależniali od dwóch czynników: 
Warszawa musi pozostać stolicą odbudowywanego kraju, a Kraków – jego kolebką kulturalną, 
jednak uformowaną na nowo, w duchu marksizmu-leninizmu. 

O ile „wysiłkiem całego narodu” Warszawa stopniowo dźwigała się z ruin, aby stać się mode-
lowym miastem Polski Ludowej, o tyle w planach Polskiej Partii Robotniczej Kraków zajmował 
zupełnie inną i wyjątkową pozycję. To właśnie tutaj, wśród „największego w kraju skupiska koł-
tunerii”, „studenterii”, drobnej inicjatywy prywatnej, a wreszcie przy wyjątkowo mocnej pozycji 
Kościoła katolickiego, komuniści chcieli zbudować „partię nowego typu, na takich podstawach, 
na jakich stoi partia bolszewicka”1. W rzeczywistości zadanie, które stało przed krakowską PPR, 
poza uporządkowaniem kwestii aprowizacyjnych i mieszkaniowych, w dużej mierze polegało 
na ideologicznym pozyskaniu niepokornego miasta2. Aby to zrobić, trzeba było nazwać wrogów 
ustroju, a następnie się z nimi rozprawić. O ile przynajmniej do połowy 1947 r. uwagę skupiano 
niemal wyłącznie na podziemiu niepodległościowym i Polskim Stronnictwie Ludowym, o tyle 
po sfałszowanych wyborach i stopniowym umacnianiu władzy krakowscy komuniści zaczęli się 
zajmować – jak to dosadnie ujął Stanisław Radkiewicz podczas narady MBP i KC PPR w paź-
dzierniku 1974 r. – „biciem takiego wroga jak kler”3. 

W niniejszej pracy zarysuję najważniejsze problemy dotyczące relacji między KW PPR a Koś-
ciołem katolickim w województwie krakowskim oraz w samym Krakowie. Zdecydowana większość 
materiałów źródłowych pochodzi ze spuścizny KW PPR w Krakowie z tutejszego Archiwum Pań-
stwowego (obecnie Archiwum Narodowe w Krakowie). Tylko nieliczne z cytowanych dokumentów 

1 Archiwum Państwowe w Krakowie [obecnie Archiwum Narodowe w Krakowie] [dalej: AP Kraków], 29/2089/1, 
Komitet Wojewódzki PPR w Krakowie [dalej: KW PPR], Protokół obrad konferencji sprawozdawczo-wyborczej 
wraz z załącznikami, 11–12 III 1945 r., k. 8. 
2 Zadanie było o tyle trudne, że w okresie międzywojennym KPP uzyskiwała w Krakowie wynik oscylujący 
w granicach błędu statystycznego. 10 II 1945 r. do PPR w regionie należało tylko 506 osób, z czego większość nie 
miała z przedwojennym komunizmem nic wspólnego (A. Chwalba, Dzieje Krakowa, Kraków 2004, t. 6: Kraków 
w latach 1945–1989, s. 135–137).
3 AP Kraków, 29/2089/101, Sprawozdania z działalności KM PPR w Krakowie, 1945 r., k. 7.
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doczekały się do tej pory publikacji. W kontekście omawianego tematu warto pamiętać o tym, że 
antykościelna działalność PPR była w dużej mierze wymierzona w kardynała Adama Stefana Sapie-
hę. Opisane wydarzenia można również traktować jako swojego rodzaju przygotowanie gruntu pod 
późniejszy proces kurii krakowskiej. 

Początki PPR w województwie krakowskim
Komitet Miejski PPR oficjalnie rozpoczął pracę 22 stycznia 1945 r., zakładając osiem komite-

tów dzielnicowych oraz szesnaście samodzielnych komórek, spośród których do najważniejszych 
należały działające przy Polskich Kolejach Państwowych, poczcie i elektrowni. Stan PPR w Kra-
kowie mimo relatywnie dużej liczebności pozostawiał jednak wiele do życzenia. Już w kwietniu 
1944 r. ówczesny sekretarz Komitetu Obwodowego, a od przejęcia Krakowa przez Armię Czer-
woną I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PPR Włodzimierz Zawadzki tak opisywał sytuację 
w jednym z podokręgów: „Z wyjątkiem sekretarza […] cały aktyw składa się z przedwojennych 
działaczy K[omunistycznej] P[artii] P[olski], którzy jak diabeł wody święconej obawiają się 
dopływu nowego narybku […], a młot i sierp mają za symbol PPR”4. 

Choć zdanie to nie rozmija się z prawdą, w rzeczywistości niewiele mówi o stanie osobowym 
krakowskiej PPR oraz o tzw. dołach partyjnych. Mimo stosunkowo licznej grupy przedwojennych 
komunistów oraz przymiotnika „robotnicza” w nazwie, wśród członków partii największą grupę 
stanowili chłopi5. To ich liczny akces do PPR, motywowany głównie ekonomicznie, pozwolił 
Zawadzkiemu w marcu 1945 r. tryumfalnie ogłosić, że po upływie „zaledwie 6 tygodni mamy 
dwadzieścia trzy tysiące czterystu (23 400) członków, a siła rośnie i przypływ rośnie”6. Dane te, 
ze względu na podwójną rejestrację niektórych członków partii jednocześnie w wielu komórkach 
oraz liczne wyjazdy na tzw. Ziemie Odzyskane i brak stałej weryfikacji, należy uznać za mocno 
zawyżone. Świadczyć o tym może m.in. bałagan w dokumentach partyjnych oraz diametralnie 
różne liczby podawane w krótkim odstępie czasu. Na przykład w sprawozdaniu z działalności 
Komitetu Wojewódzkiego z 24 lutego 1945 r. czytamy, że w samym tylko Krakowie legitymacje 
partyjne otrzymały łącznie 2504 osoby. Po ponad trzech tygodniach miesięczne sprawozdanie 
organizacyjne Komitetu Miejskiego PPR w Krakowie podaje już jednak liczbę 4,5 tys. człon-
ków7. Wzrost o niemal 100 proc. w tak krótkim czasie wydaje się mało prawdopodobny. Mimo 
licznej reprezentacji rolników i chłopów w strukturach krakowskiej PPR oficjalne statystyki partii 
podają zgoła odmienne proporcje: robotnicy – 50 proc., rzemieślnicy – 30 proc., chłopi 7 proc., 
pracownicy umysłowi i wolne zawody – 13 proc.8

O tym, że przytaczane w dokumentach statystyki tworzyły jedynie pozór masowego poparcia, 
wiedziała sama PPR, przyznając w raportach: „Czujność naszej organizacji jest jeszcze słaba 
mimo tego, że już wyrzucono kilku członków, organizacja jeszcze zaśmiecona”9. Dane te nie były 

4 PPR i AL w Obwodzie IV Krakowskim z 9 kwietnia 1944 [w:] Tajne oblicze GL-AL i PPR. Dokumenty, oprac. 
M.J. Chodakiewicz, P. Gontarczyk, L. Żebrowski, Warszawa 1997, t. 2, s. 77.
5 T. Skrzyński, Polska Partia Robotnicza w województwie krakowskim w latach 1945–1946 (wybrane zagadnie-
nia), „Krakowski Rocznik Archiwalny” 2005, t. 11, s. 134.
6 AP Kraków, 29/2089/1, KW PPR, Protokół obrad konferencji sprawozdawczo-wyborczej wraz z załącznikami, 
11–12 III 1945 r., k. 9.
7 AP Kraków, 29/2089/108, KW PPR, Wydział Organizacyjny, Miesięczne sprawozdania organizacyjne KM PPR 
w Krakowie, Sprawozdanie KM PPR w Krakowie, 16 III 1945 r., k. 1.
8 AP Kraków, 29/2089/108, Sprawozdania z działalności KM PPR w Krakowie, Liczba członków Organizacji 
Krakowskiej na 2 I 1946 r., k. 8.
9 AP Kraków, 29/2089/108, KW PPR w Krakowie, Wydział Organizacyjny, Miesięczne sprawozdania organiza-
cyjne KM PPR w Krakowie, Sprawozdanie KM PPR w Krakowie, 16 III 1945 r., k. 2.
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jednak w stanie zakamuflować niepewnej pozycji komunistów w Krakowie i małego poparcia 
dla nich zarówno przed wojną, jak i w czasie okupacji. Struktury partyjne udało się utworzyć już 
dzień po wkroczeniu do miasta Armii Czerwonej głównie dlatego, że kandydaci do aparatu kie-
rowniczego zostali wytypowani jeszcze przed ofensywą styczniową. Tadeusz Skrzyński szacuje, 
że było kilkudziesięciu miejscowych aktywistów z rejonu Krakowa i powiatu chrzanowskiego 
oraz miechowskiego, sam jednak zaznacza, iż liczba ta może być zawyżona. Świadczy to przede 
wszystkim o słabości PPR w województwie krakowskim w czasie okupacji, partia bowiem swój 
„autorytet” zawdzięczała – przynajmniej początkowo – obecności Armii Czerwonej w Krakowie. 

W pozostałych rejonach województwa zaczynano zazwyczaj od zera. Pierwszym sekretarzem 
KW PPR został Władysław Chabowski, niedługo potem zastąpił go Włodzimierz Zawadzki, któ-
rego antykościelne poglądy dla nikogo nie były tajemnicą. Jak pisze Andrzej Chwalba w Dziejach 
Krakowa, „na widok krzyża czy wizerunku maryjnego reagował alergicznie, wołając: »Natych-
miast to zdjąć!«”10. Na marginesie warto dodać, że siedziba partii znajdowała się w lokalu na 
Rynku Głównym 25, przejętym po NSDAP. Dodatkowo w związku z brakiem papieru dokumenty 
często sporządzano na odwrocie papierów kancelaryjnych Generalnego Gubernatorstwa. Przypadki 
takie zdarzały się do końca 1948 r. 

W okresie od 1 stycznia 1945 do 18 maja 1950 r. w skali ogólnopolskiej za sprawy wyzna-
niowe odpowiadał Departament Wyznań Ministerstwa Administracji Publicznej. W miastach 
wojewódzkich, takich jak Kraków, funkcję tę pełniły wydziały społeczno-polityczne przy urzędach 
wojewódzkich. System, który od 1947 r. już oficjalnie szykanował katolików oraz duchowieństwo 
w województwie krakowskim, mógł działać skutecznie również dzięki temu, że władza w Kra-
kowie została podzielona między PPR (prezydent) a PPS (wojewoda). Tak zorganizowany aparat 
zapewniał skrupulatne realizowanie dyrektyw politycznych, w tym wyznaniowych, na każdym 
szczeblu decyzyjnym. 

Archidiecezja krakowska w latach 1945–1948
Aby zrozumieć trudności, jakie na „odcinku wyznaniowym” napotkał KW PPR w Krakowie, 

trzeba chociaż pobieżnie naszkicować obraz lokalnego Kościoła i jego struktur administracyjnych. 
Po zakończeniu II wojny światowej archidiecezja krakowska (niepokrywająca się terytorialnie 
w 100 proc. z województwem krakowskim) liczyła ok. 1,2 mln wiernych, skupionych w 285 para-
fiach, w których posługiwało 613 kapłanów diecezjalnych, co stanowiło aż 25 proc. całego 
polskiego duchowieństwa11. W czasie działań wojennych w różnych okolicznościach (głównie 
w obozach koncentracyjnych) zginęło 39 księży i trzech alumnów12. Według jednego z raportów 
statystycznych PPR, w 1948 r. ogólną liczbę kościołów w województwie krakowskim szacowano 
na 546, wliczając w to kościoły parafialne oraz filialne13. Do tych danych trzeba dodać jeszcze 
49 kościołów przyklasztornych. W samym Krakowie według raportu znajdowało się 13 parafii, 
26 kościołów zakonnych oraz 7 kościołów filialnych. Przy obecnej liczbie 132 kościołów, nawet 
po uwzględnieniu rozrostu terytorialnego miasta w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, 
statystyki te wydają się nieco zaniżone14.

10 A. Chwalba, Dzieje Krakowa…, s. 136.
11 P. Mardyła, Duszpasterstwo w czasach stalinowskich. Władze komunistyczne wobec działalności duszpasterskiej 
Kościoła rzymskokatolickiego w archidiecezji krakowskiej w latach 1945–1956, Kraków 2009, s. 15.
12 W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymsko-katolickiego pod okupacją niemiecką 
w latach 1939–1945, z. 3, Warszawa 1978, s. 87–119.
13 AP Kraków, 29/2089/28, KW PPR, Kler – wroga działalność, Spis kościołów i probostw w województwie 
krakowskim, 3 X 1947 r., k. 165. 
14 http://pl.wikipedia.org/wiki/Kościoły,_cerkwie_oraz_kaplice_Krakowa, dostęp 6 VIII 2013 r. 
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Oprócz licznego duchowieństwa województwo krakowskie zdecydowanie przodowało rów-
nież w branży prasy katolickiej. Już rok po wojnie funkcjonowało tam pięć miesięczników, 
jeden dwumiesięcznik oraz jeden tygodnik, których łączny nakład wynosił 99 250 egzemplarzy. 
Bardziej szczegółowy wykaz możemy znaleźć w dokumentach KW PPR, gdzie rozpisano nakład 
poszczególnych tytułów:

– karmelici bosi – „Głos Karmelu”, miesięcznik, nakład 6250 egz.,
– dominikanie – „Róża Duchowa”, miesięcznik, nakład 8 tys. egz.,
– jezuici – „Posłaniec Serca Jezusowego”, miesięcznik, nakład 25 tys. egz., oraz dużo pism 

nieperiodycznych,
– wizytki – „Wiadomości Straży Honorowej”, dwumiesięcznik, nakład 5 tys. egz.
– kuria metropolitalna – „Tygodnik Powszechny”, nakład 39 tys. egz.,
– Caritas centrala – miesięcznik „Caritas”, nakład 6 tys. egz.15

Na terenie archidiecezji, który pokrywał się z obszarem województwa, funkcjonowało 15 niż-
szych i 13 wyższych seminariów duchownych, w których łącznie studiowało ponad 1700 alum-
nów. W archidiecezji krakowskiej schronienie znalazło wielu kapłanów z dawnych archidiecezji 
lwowskiej i wileńskiej. Charakterystyczna, szczególnie dla Krakowa, była również duża liczba 
zgromadzeń żeńskich, które zajmowały się prowadzeniem szkół i akcjami charytatywnymi. 
Komuniści, zdając sobie sprawę z całego zaplecza, którym dysponował krakowski Kościół, 
oraz wielkiego autorytetu jego pasterza – najpierw arcybiskupa, a później kardynała metropolity 
Adama Stefana Sapiehy – musieli rozgrywać swoje interesy ostrożnie. Pierwszym sygnałem 
świadczącym o tym, że współpraca z metropolitą nie będzie się układać bez przeszkód, była jego 
decyzja, aby 20 stycznia 1945 r. odmówić bicia w dzwony po wkroczeniu Armii Czerwonej do 
miasta. W marcu tego samego roku arcybiskup Sapieha podpisał się również pod memoriałem 
zainicjowanym przez rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i prezesa Polskiej Akademii Umie-
jętności, skierowanym do Bolesława Bieruta, w którym apelowano o jedność w społeczeństwie 
w trudnych latach odbudowy. 

Bezpośrednio po tym wydarzeniu, wobec słabości lokalnej PPR, postanowiono przynajmniej na 
jakiś czas „obłaskawić” metropolitę, wydając zgodę na powstanie katolickiego tygodnika. Nastąpi-
ło to na początku marca 1945 r., podczas spotkania arcybiskupa Sapiehy z ówczesnym ministrem 
obrony narodowej Michałem Rolą-Żymierskim. Z punktu widzenia krakowskich komunistów 
sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej 18 lutego 1946 r., kiedy to Adam Sapieha otrzymał 
z rąk papieża Piusa XII kapelusz kardynalski, podkreślający jego znaczenie w regionie i Koście-
le powszechnym. Jedną z pierwszych decyzji podjętych przez świeżo mianowanego kardynała 
było wysłanie listu do Bolesława Bieruta z prośbą o ułaskawienie studentów aresztowanych po 
manifestacji z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1946 r.16 

Choć coraz bardziej jasne stawało się, że archidiecezja krakowska nie będzie w żaden 
sposób wspierać działalności PPR, do kwietnia 1948 r. przynajmniej dwukrotnie próbowano 
zaangażować autorytet kardynała w akcje polityczne. Wobec niepowodzeń podobnych akcji 
propagandowych i zaostrzania się linii partii w stosunkach z Kościołem, w listopadzie 1947 r. 
zorganizowano serię przesłuchań pracowników kurii krakowskiej. W marcu następnego roku 
zgodnie z zarządzeniem ministra administracji publicznej wojewoda zobowiązał starostów 
powiatowych do sporządzenia wyczerpujących danych o Kościołach i związkach religijnych 
w powiecie krakowskim z imiennym uwzględnieniem duchowieństwa i osobną charaktery-

15 AP Kraków, 29/2089/28, KW PPR w Krakowie, Kler – wroga działalność, Spis kościołów i probostw w woje-
wództwie krakowskim, 3 X 1947 r., k. 166.
16 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Teki Sapieżyńskie, Teka XXVIII, Telegram metropolity Adama 
Sapiehy do prezydenta o zwolnienie aresztowanych 3 maja studentów i odpowiedź, Kraków, 8 V 1946 r.
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styką każdego duchownego. Wszystkie te działania zmierzały do pomniejszania roli Kościoła 
w województwie krakowskim, a ich kulminacją był proces kurii, który rozpoczął się 21 stycznia 
1953 r., już po śmierci kardynała Adama Sapiehy. 

„Specyfika krakowska”
Podczas lektury raportów i miesięcznych sprawozdań ze stanu pracy krakowskiej PPR od 

pierwszych miesięcy jej działalności zwraca uwagę powtarzający się motyw usprawiedliwiania się 
przed Warszawą z mało imponujących wyników powoływaniem się na tzw. specyfikę krakowską 
oraz wyjątkowo konserwatywny charakter miasta na tle całej Polski. Rzeczywiście, w pierwszych 
latach powojennych krakowscy komuniści musieli walczyć na wszystkich frontach – i z Koś-
ciołem, i z aktywnym podziemiem niepodległościowym, i z niechętnym im społeczeństwem. 
W związku z tym przy sporządzaniu raportów dla KC PPR nie przebierano w słowach, aby oddać 
kłopoty z zakorzenieniem się partii. „Najbardziej zdegenerowane jednostki mieszczaństwa innych 
miast Polski osiedliły się właśnie tutaj, w Krakowie”17 – czytamy w miesięcznym sprawozdaniu 
Komitetu Miejskiego PPR. W podobnym tonie próbowano zbudować uproszczony profil osobo-
wy „tradycyjnego” krakowiaka. „Typem mieszkańca Krakowa jest drobnomieszczanin, kupiec, 
urzędnik, emeryt, zacofany nauczyciel, robotnik – traktujący swoją pracę jako dodatkowe tylko 
źródło dochodu, ksiądz i zakonnica. […]. To, co zostało w Krakowie, to ludzie lubiący łatwe 
życie, życie z handlu i paskarstwa. W Krakowie jest 18 000 akademików, którzy w swojej masie 
są synami wywłaszczonych obszarników i fabrykantów”18.

Widzimy zatem, jak rozkładały się akcenty i jakich wrogów się wymienia. Są to głównie 
studenci, właściciele prywatnych przedsiębiorstw oraz kler. Oczywiście samo to zestawienie 
nie czyni z Krakowa miasta specyficznego, ponieważ, jak dobrze wiadomo, z wymienionymi 
grupami walczono albo traktowano je nieufnie w całej Polsce. W omawianym przypadku to siła 
oraz liczebność wspomnianych grup czyniły z Krakowa miasto mniej podatne na nową ideologię. 
Z biegiem czasu coraz więcej uwagi poświęcano Kościołowi, widząc w nim jeden z najważniej-
szych czynników oporu wobec próby „urewolucyjnienia” miasta. W maju 1946 r. w sprawozdaniu 
miesięcznym KM PPR obawy te formułowano wprost: „Nie można pominąć milczeniem roli kleru, 
nigdzie tak silnego jak w Krakowie. Oficjalny organ Krakowskiej Kurii Biskupiej »Tygodnik 
Powszechny« pisał przecież wyraźnie, że w razie konieczności wyboru między partiami marksi-
stowskimi a niemarksistowskimi katolicy obowiązani są głosować na partie niemarksistowskie. 
Jeden z przywódców katolików ks. Piwowarczyk w Krakowie wyraźnie w publicznej dyskusji 
stwierdza, że nie widzi możliwości współpracy z obozem lewicowym. Wreszcie mamy dowody, 
że księża i zakonnice wyraźnie agitowali za głosowaniem »nie« w referendum”19. 

W sprawozdaniu miesięcznym z początku 1946 r. działacze partyjni z KM PPR zaprezentowali 
swoją analizę zjawiska: „nie obserwujemy na terenie Krakowa podobnego jak w innych ośrodkach 
masowego napływu do partii. Należy wytłumaczyć ten objaw specyficznymi właściwościami 
krakowskiego środowiska. Społeczeństwo krakowskie trudno jest rozentuzjazmować, trudno jest 
natchnąć je zapałem. Szczególnie należy podkreślić, że w tych warunkach, w takim środowisku, 
każdy członek partii musi stać się agitatorem”20. Niestety, nie było to łatwe, nie tylko na odcinku 

17 AP Kraków, 29/2089/108, KW PPR, Wydział Organizacyjny, Miesięczne sprawozdania organizacyjne KM PPR 
w Krakowie, Sprawozdanie za maj 1946 r., k. 38.
18 Ibidem, k. 39.
19 Ibidem. 
20 AP Kraków, 29/2089/108, KW PPR, Wydział Organizacyjny, Miesięczne sprawozdania organizacyjne KM PPR 
w Krakowie, Sprawozdanie za luty 1946 r., k. 15.
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walki z wrogiem ideologicznym. Jak donosiły sprawozdania z terenu, od PPR odwracała się 
nawet jego baza i tradycyjne zaplecze. Na próbę zwiększenia aktywności agitacyjnej „robotnicy 
odpowiadają, że 5 miesięcy żyli entuzjazmem, a teraz chcą jeść”21.

chwilowa normalizacja, kryzys w PPR
Nie ulega wątpliwości, że przynajmniej do połowy 1947 r. lokalna komórka PPR najwięcej 

uwagi poświęcała walce z „reakcją”, rozumianą przede wszystkim jako podziemie niepodle-
głościowe. W kwietniu 1945 r. KM PPR w Krakowie raportował: „Najważniejszym zadaniem, 
jakie stoi przed blokiem demokratycznym, to sprawa walki z reakcją. Reakcja podnosi głowę, 
dlatego musimy nastawić całą masę robotniczą na fabrykach, całą masę inteligencji w urzędach 
– ponieważ władzy nigdy za żadną cenę nie oddamy; lecz nie wystarczy, aby tylko o tym mówić 
– powinniśmy już teraz mobilizować do wojska wewnętrznego”22. 

Wbrew pozorom, nie był to jednak najpoważniejszy kłopot komunistów w województwie, 
a szczególnie w przeludnionym Krakowie. Wobec nieustannych problemów z aprowizacją oraz 
brakiem mieszkań kwestie wyznaniowe odkładano na później, starając się możliwie tanim kosztem 
obłaskawić lokalny Kościół. 

„Aprowizacja zaczyna ostatnio szwankować – powiat ogołocony z żywności przez Ar[mię] 
Cz[erwoną] i Woj[sko] Pol[skie]. Ściąganie kontyngentów przez MO jest źle widziane, gdyż daje 
się przekupić bogatym chłopom i szmugluje”23 – żalił się jeden z członków KW PPR na naradzie 
w lipcu 1945 r. Wobec tak poważnych problemów z samym administrowaniem miastem oraz 
rodzącą się w związku z niezadowoleniem robotników falą strajkową, zdecydowano się wykonać 
kilka powierzchownych gestów, sugerujących możliwość ułożenia współpracy między partią 
a Kościołem. Zgodnie z ogólną linią partyjną, na obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej 
w Nowym Targu krakowski PPR zaprosił liczne duchowieństwo, a same uroczystości rozpoczęły 
się od nabożeństwa na cmentarzu kościoła parafialnego. Nie obyło się jednak bez zgrzytów, a za 
taki trzeba uznać pismo z kurii do Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy w Krako-
wie w sprawie wystawienia karykatury papieża w lokalu PPR na Rynku Głównym. „W imieniu 
katolickiego społeczeństwa Kuria Książęco-Metropolitalna w Krakowie potępia tego rodzaju 
prowokacyjne wystąpienia i żąda, by władze natychmiast zakazały takich wykroczeń przeciwko 
głowie Kościoła katolickiego w Krakowie, dnia 11 października 1945 r.”24 – czytamy w notatce 
sygnowanej przez abp. Sapiehę. 

Kościół krakowski, świadomy potrzeby stabilizacji w pierwszych latach odbudowy państwo-
wości, przynajmniej do maja 1946 r. zachowywał powściągliwość w deklaracjach politycznych. 
„Ilość członków partii zmniejsza się na skutek porządkowania spraw personalnych i zwiększenia 
się terroru reakcji – brak aktywu. Kler bierny”25 – donosił raport miesięczny KW PPR w Krako-
wie. Dramatyczna sytuacja zaopatrzeniowa oraz ogólna niechęć mieszkańców województwa do 
nowych władz, biernie podsycana przez dystans Kościoła do inicjatyw państwowych, uświadomiła 

21 AP Kraków, 29/2089/9, KW PPR, Protokoły posiedzeń egzekutywy wraz z załącznikami, 10 V – 29 XII 1945 r., 
k. 2.
22 AP Kraków, 29/2089/101, KW PPR, Wydział Organizacyjny, Sprawozdania z działalności KM PPR w Krakowie, 
6 III – 6 IV 1945 r., k. 46.
23 AP Kraków, 29/2089/5, KW PPR, Protokoły posiedzeń plenarnych KW wraz z załącznikami, 12 V – 17 VII 
1945 r., k. 3. 
24 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, materiał bez sygnatury, Pismo z kurii do Wojewódzkiego Urzędu 
Informacji i Propagandy w Krakowie, 11 X 1945 r.
25 AP Kraków, 29/2089/5, KW PPR, Protokoły posiedzeń plenarnych KW wraz z załącznikami, 12 VI – 17 VII 
1945 r., k. 1.
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lokalnym działaczom PPR, że przynajmniej początek budowania zwartej organizacji partyjnej 
muszą uznać za porażkę. „Chleba w grudniu większość robotników nie otrzymała, na styczeń też 
się nie przewiduje poprawy, w związku z czym rosną nastroje strajkowe”26 – donoszono z terenu. 
Zastanawiając się nad 50-procentowym spadkiem liczby członków PPR na przełomie lat 1945 
i 1946, podano pięć głównych powodów tego stanu:

„1. mało aktywni odpadają, nie zgłaszają się po legitymacje;
2. odpadają karierowicze;
3. przesiedlenie na zachód;
4. terror reakcji;
5. czynnik subiektywny – słaba obsługa członka partii, brak wychowania”27.
Świadome swojej porażki władze KW PPR w Krakowie w raportach przesyłanych do War-

szawy starały się wskazywać na przyczyny niepowodzenia na powierzonym im odcinku: „Nie 
zastanawiając się nad różnicami położenia gospodarczego i nad różnicami w samej psychice 
krakowskiej, podjęto także w Krakowie budowę masowej partii. Do partii masy nie wstąpiły. 
Masy czekały, czy partia da im co jeść i gdzie mieszkać. Partia tego nie robi i robić na razie nie 
może. Masy czekają dalej…”28. Podczas posiedzenia plenarnego KW, które odbyło się w lipcu 
1945 r., sprawę niepowodzenia i małej popularności PPR przedstawiono bez ogródek: „Na wsi 
najważniejsze, żeby chłop uwierzył, że wojny nie będzie, a drugie, żeby mógł zachować krowę”29. 

Podczas zebrań Komitetu Wojewódzkiego działacze nie kryli swojego rozczarowania. „My 
musimy mieć ludzi ideowych”30 – mówił otwarcie Michał Drzewiecki, sekretarz KM PPR 
w Krakowie. Z biegiem czasu okazało się, że owa „ideowość” dotyczy również kwestii walki 
o światopogląd materialistyczny, a co za tym idzie, zmierza do deprecjonowania roli Kościoła 
w województwie krakowskim. Pierwsze zwiastuny przyszłej walki wydawały się coraz bardziej 
czytelne. Na przykład od końca 1945 r. w każdą niedzielę urządzano poranki filmowe dla mło-
dzieży poprzedzane „pogadankami okolicznościowymi”, zwoływano wspólne zebrania organizacji 
młodzieżowych, rozpisano też wyścig pracy świetlicowej. Dzień i godzina nie pozostawiają 
wątpliwości co do przyświecającego tym inicjatywom zamiaru – zamiast do Kościoła, młodzież 
powinna chodzić na filmy i ideologiczne szkolenia31. 

Próba sił – 3 maja 1946 roku
Jedną z pierwszych sytuacji naruszających status quo między Kościołem krakowskim a PPR 

była manifestacja, która odbyła się 3 maja 1946 r. na Rynku Głównym w Krakowie32. Wystąpienia 
studenckie, które nasiliły się po nabożeństwie za ojczyznę, nie bez słuszności przypisywano inspiracji 

26 AP Kraków, 29/2089/108, KW PPR, Wydział Organizacyjny, Miesięczne sprawozdania organizacyjne KM PPR 
w Krakowie, Sprawozdanie za grudzień 1945 r., k. 5.
27 AP Kraków, 29/2089/5, KW PPR, Protokoły posiedzeń plenarnych KW wraz z załącznikami, 12 VI – 17 VII 
1945 r., k. 7.
28 Ibidem, k. 27.
29 Ibidem, k. 1.
30 AP Kraków, 29/2089/108, KW PPR, Wydział Organizacyjny, Miesięczne sprawozdania organizacyjne KM PPR 
w Krakowie, Sprawozdanie za styczeń 1946 r., k. 9.
31 Kwestia organizowania spotkań partyjnych w niedzielę nie dotyczyła naturalnie tylko odcinka młodzieżowego: 
„Stworzono Wydział Propagandy w skład którego wchodzi 6 osób. Każdej niedzieli organizowano w naszym gmachu 
odczyty, w związku z 27. rocznicą powstania Armii Czerwonej odbyła się akademia” (AP Kraków, 29/2089/101, 
KW PPR, Wydział Organizacyjny, Sprawozdania z działalności KM PPR w Krakowie, 6 III – 6 IV 1945 r., k. 9).
32 Wydarzenia tamtego dnia najpełniej opisane są w: C. Brzoza, 3 maja w Krakowie. Przebieg wydarzeń i doku-
menty, Kraków 1996. 
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katolicko-patriotycznej. Nastrój oraz sytuację owego dnia tak relacjonowali działacze PPR: „zorga-
nizowane grupy akademików i inwalidów stosunkowo nieliczne, nieprzekraczające 50 do 100 osób, 
snuły się przed nabożeństwem w kościele Mariackim po Rynku Gł[ównym] i przylegających doń 
ulicach, śpiewając Rotę. Po ukończeniu nabożeństwa grupy te zorganizowały kilka pochodów, pocią-
gając za sobą kilka tysięcy krakowskiej kołtunerii, głównie sklepikarstwa i młodzieży szkolnej”33. 

Choć wątki religijne pojawiają się w raporcie jako drugorzędne, powoli staje się jasne, że 
głównego wroga ustroju coraz częściej upatruje się w silnym krakowskim Kościele. „Okazało 
się, że nie można nie doceniać sił krakowskiej reakcji, która rozporządza zwartymi aktywami 
organizacjami akademików, potrafiących pociągnąć za sobą kilka tysięcy drobnomieszczaństwa. 
Należy zaznaczyć, że już w skali krajowej popełniono zasadniczy błąd, wydając zakaz pocho-
dów 3-majowych. […] Drugi błąd popełniły miejscowe władze bezpieczeństwa, które rzuciły na 
manifestantów aureolę bohaterstwa i męczeństwa, zamiast ich ośmieszyć”34 – pisano w majowym 
sprawozdaniu KM PPR w Krakowie. 

Odległym pokłosiem tych wydarzeń i próbą odreagowania za nieoficjalne poparcie Kościoła, 
którego udzielił protestującym, m.in. upominając się o uwolnienie zatrzymanych studentów, była 
reakcja PPR z 4 lipca 1946 r. na pogrom kielecki. Podczas lipcowej narady partyjnej postanowiono 
bowiem „wzmocnić walkę z antysemityzmem”, za którego nośnik uważano Kościół katolicki. 
W postulacie wysłanym do kurii czytamy: „W związku z tym [KW PZPR] żąda usunięcia obrazów 
przedstawiających mordowanie dzieci przez Żydów – z których jeden znajduje się w klasztorze 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, drugi na Skałce w Krakowie”35.

Zwrot w relacjach z Kościołem
W województwie krakowskim, podobnie jak w całej Polsce, w roku 1947 nastąpił radykalny 

zwrot w relacjach między PPR a Kościołem. Po sfabrykowanym zwycięstwie w referendum 
i wyborach oraz wyeliminowaniu Polskiego Stronnictwa Ludowego z życia politycznego władza 
postanowiła grać w otwarte karty. Choć w lutym ciągle liczono na to, że kardynała Sapiehę uda 
się wykorzystać do celów propagandowych, proponując mu podpisanie apelu do leśnych oddzia-
łów z propozycją amnestii, już na przełomie września i października zapadły konkretne decyzje, 
które wyjaśniają zintensyfikowanie akcji antykościelnych w całym województwie, a szczególnie 
w Krakowie. Oficjalnym powodem reakcji władz na zbyt dużą rolę Kościoła, również w sferze 
publicznej, była „Odezwa biskupów polskich do wiernych”, którą wystosowali 28 września 
1947 r.36 Hierarchowie oskarżali w niej władze m.in. o politykę ateizacji oraz zachęcali do sprze-
ciwiania się przejawom bezbożnictwa w życiu publicznym. 

Po tym wydarzeniu podczas październikowej narady Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 
i KC PPR zarysowano plan i metody walki z Kościołem, które z dużą skrupulatnością zostały 
zastosowane również przez KW PPR w Krakowie. Ani referat Julii Brystygierowej pt. „Ofensywa 
kleru i nasze zadania”, ani słowa Stanisława Radkiewicza, który stwierdził: „Kościół jest najbar-
dziej zorganizowaną reakcyjną siłą występującą przeciwko obozowi demokracji […] Trzeba bić 
takiego wroga jak kler”37 – nie pozostawiały złudzeń. Wytyczne, które popłynęły z góry, musiały 

33 AP Kraków, 29/2089/108, KW PPR, Wydział Organizacyjny, Miesięczne sprawozdania organizacyjne KM PPR 
w Krakowie, Sprawozdanie za maj 1946 r., k. 23.
34 Ibidem, k. 24.
35 Ibidem, Pismo KW PPR w Krakowie załączone do sprawozdania organizacyjnego KM PPR w Krakowie za 
maj 1946 r., k. 33. 
36 AP Kraków, 29/2089/28, KW PPR, Odezwa biskupów polskich do wiernych, 28 IX 1947 r., k. 108–114.
37 P. Mardyła, Duszpasterstwo w czasach stalinowskich…, s. 41.
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zostać zastosowane na każdym odcinku, również – a może przede wszystkim – w Krakowie. 
Główne zadania były następujące: ograniczenie wpływu duchowieństwa na młodzież, likwidacja 
szkół katolickich i nauczania religii, ograniczenie zasięgu prasy katolickiej oraz budowa sieci 
agentury. Wszystkie one z mniejszymi bądź większymi sukcesami były wprowadzane w woje-
wództwie krakowskim w życie przez PPR aż do kongresu zjednoczeniowego w grudniu 1948 r. 

Komitet Wojewódzki, aby zatuszować złe wrażenie, które powstało przez pierwsze lata 
urzędowania, już w listopadzie 1947 r. ruszył ze wspomnianą serią rutynowych przesłuchań 
pracowników kurii krakowskiej. 

W kwietniu 1948 r. nastąpiła kolejna i zarazem ostatnia już próba „rozegrania” kardynała Ada-
ma Sapiehy przeciw bardziej reakcyjnemu, zdaniem władz, kardynałowi Augustowi Hlondowi. 
Na posiedzeniu KW PPR postulowano: „Należy się poważnie zastanowić, czy Sapiehy nie dałoby 
się wciągnąć do jakiejś akcji w skali krajowej, np. podkreślając martyrologię księży katolickich 
w Polsce, której Sapieha mógłby patronować. Związałoby to kler bliżej ze sferami rządowymi, 
a oderwało uczuciowo w wysokim stopniu od Hlonda i Watykanu”38.

Jeśli chodzi o analizę listu pasterskiego biskupów z 28 września 1947 r., który był często komen-
towany na kartach dokumentów KW PPR w Krakowie, charakterystyczna wydaje się próba umniej-
szania wśród wiernych jego znaczenia. Jak donosiły raporty z terenu: „Na ogół nic się nie słyszy 
o wrogich wystąpieniach księży, społeczeństwo staje się coraz mniej o dewocyjnym nastawieniu. Zbyt 
religijne nastawienie można spotkać w sferach drobnomieszczańskich, rzemieślniczych i kupieckich, 
a także wśród tej elity inteligenckiej. Możemy śmiało twierdzić, że masy są obojętne i wcale na ten 
list nie reagują. Wszystko idzie normalnym trybem, poza sporadycznymi komentarzami, ponieważ 
ludzie więcej interesują się, w jaki sposób stworzyć sobie egzystencję materialną, kiedy będą przy-
działy żywnościowe i jakie, a kwestię religii i że tak powiem ataku kleru na wprowadzone zmiany 
społeczne uważają jako zwykłą walkę w dodatku – gdy chodzi o kler – nieuzasadnioną”39 – opisywał 
sytuację sekretarz powiatowy PPR w Nowym Sączu. Za wszelką cenę starano się marginalizować 
rolę Kościoła, opierając sprawozdania na często powtarzającym się schemacie „zamkniętych kółe-
czek” i grup, które faktycznie są inspirowane religijnie, ale stosunkowo łatwo je zmarginalizować. 
„Kler jest sprytny i chytry i ma wszelkie możliwości kontynuować przeciwko demokracji walkę, 
ale w swoich zamkniętych kółeczkach” – czytamy w tym samym dokumencie.

Znamienne zdanie pojawia się w tym kontekście podczas omawiania działalności Sodalicji 
Mariańskiej w Nowym Sączu. Sekretarz powiatowy PPR Leon Filipowicz wprost artykułuje 
zamiary władz wobec wszelkich grup religijnych, dystansujących się od życia publicznego: 
„członkowie tych stowarzyszeń, tak czy tak, to oni, żeby nawet nie było listu pasterskiego, byli 
i będą, i pozostaną naszymi wrogami. To nie jest dla nas żadną tragedią, bo element ten jest dla 
nas stracony, zresztą bez tego elementu my żyć i należycie rozwijać się będziemy”40. 

Oprócz próby deprecjonowania orędzia w dokumentach można spotkać również inne, bardziej 
alarmujące raporty. „List ten został przyjęty przez społeczeństwo klerykalne okolic podkrakow-
skich z zadowoleniem […] Kobiety dewotki w dalszych okolicach od Krakowa zajmują się 
głównie interpretowaniem wyjątku o zwalczaniu bezbożnictwa i sekt bezbożniczych, z którymi 
trzeba walczyć”41. Przy okazji nie omieszkano podkreślić związku lokalnego Kościoła z nadal 

38 AP Kraków, 29/2089/108, KW PPR, Wydział Organizacyjny, Miesięczne sprawozdania organizacyjne KM PPR 
w Krakowie, Sprawozdanie za kwiecień 1948 r., k. 46.
39 Ibidem, KW PPR, Sekretarz powiatowy PPR w Nowym Sączu do Wydziału Organizacyjnego KW PPR, List 
pasterski – nastroje, Nowy Sącz, 9 X 1947 r., k. 7.
40 Ibidem, KP PPR w Nowym Sączu do Wydziału Organizacyjnego KW PPR w Krakowie, List pasterski – nastroje, 
Nowy Sącz, 9 X 1947 r., k. 4.
41 Ibidem, Sekretarz powiatowy PPR w Nowym Sączu do Wydziału Organizacyjnego KW PPR w Krakowie, 3 X 
1947 r., k. 5.
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aktywnym podziemiem: „List ten jest nie tylko interpretowany przez dewotki, lecz również celowo 
podsycany przez podziemie. I tak słyszy się w terenie, że bezbożnicy zapanują, będzie się zabra-
niać chodzić do kościoła, a kościoły zostaną obrócone na magazyny zbożowe”42. Aby przeciągnąć 
społeczeństwo na swoją stronę, PPR postanowiła działać szybko, zaczynając od walki o młodzież, 
na którą Kościół krakowski nadal miał duży wpływ. Zdaniem PPR, zdecydowanie zbyt duży. 

Walka o nauczanie „świeckie”
W związku z tym, że jednym z głównych celów, jakie w relacjach z Kościołem postawiła sobie 

nowa władza, była likwidacja katolickiego szkolnictwa, nie dziwi to, iż z dużą energią za ten 
odcinek zadań zabrała się również krakowska PPR. Dzięki presji administracyjnej wywieranej na 
katechetów i zakonne placówki oświatowe był to właściwie jedyny odcinek walki z Kościołem, 
na którym władze odnotowały względne „sukcesy”. Trudno im jednak było tę walkę przegrać, 
gdyż miały na tym polu ogromną przewagę. Ogólną liczbę szkół katolickich w województwie 
szacowano na 13 proc. wszystkich placówek. Choć trudno tutaj mówić o masowym oddziaływaniu 
Kościoła w dziedzinie edukacji, aby wyolbrzymić skalę sukcesu, podnoszono również znaczenie 
tej gałęzi edukacji. „Jedną z najważniejszych stawek Kościoła jest oczywiście chęć oddziaływania 
na dziecko i młodzież – po mury szkolne włącznie. Organizacja kościelna stara się nawet w tym 
celu wbrew odwiecznemu swemu stanowisku metody swe zmodernizować i uwspółcześnić. Tak 
na przykład zajmuje się nawet ks. H[enryk] Weryński zagadnieniem seksualnego uświadamiania 
młodzieży. Temat to tymczasem, od którego wszakże Kościół zawsze uciekał”43 – relacjonuje 
sekretarz KP PPR w Wadowicach. 

Bezpardonową rozprawę z nauczaniem katolickim podjęto w roku szkolnym 1947/1948. 
W Krakowie zlikwidowano wówczas dwie szkoły powszechne utrzymywane przez zakony, ode-
brano zaś prawa publiczne pięciu innym placówkom prowadzonym przez zakonników. Z dużą 
satysfakcją odnotowano przy tym, że akcja ta spowodowała silny spadek frekwencji w innych 
placówkach, dochodzący do 50 proc. dotychczasowego stanu liczbowego uczniów. W szkolni-
ctwie ogólnokształcącym średnim w roku szkolnym 1947/1948 w samym Krakowie zlikwido-
wano siedem szkół klasztornych na dziesięć istniejących. Akcje te w następnym roku szkolnym 
nabrały intensywności, jak donosiło samo Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego: „Daje 
się zaobserwować w rzeczywistości na terenie m. Krakowa rezygnowanie z nauczania ze strony 
atakowanych katechetów. […] Kuria arcybiskupia ma z tej przyczyny duże trudności w wynaj-
dowaniu księży chętnych do nauczania”44. 

Aby uprawomocnić swoje decyzje, KW PPR wysyłał do poszczególnych szkół wizytacje, 
których zadaniem było wykrywanie wszelkich nadużyć, mogących posłużyć jako podstawa 
do zamknięcia placówki. Jednym z najczęstszych powodów było oskarżenie o prowadzenie 
działalności antypaństwowej pod płaszczykiem nauczania młodzieży. Tak opisywano warunki 
i zwyczaje panujące w jednej z krakowskich szkół zakonnych: „Pod względem wychowawczym 
i ideologicznym stwierdzono silny dewocjonalizm, bigotyzm przy zachowaniu tu i ówdzie pozorów 
pracy »w duchu demokratycznym«”45. 

42 Ibidem.
43 AP Kraków, 29/2089/108, KW PPR, KP PPR w Wadowicach do Wydziału Organizacyjnego KW PPR w Kra-
kowie, 10 X 1947 r., k. 78. 
44 Ibidem, Działalność kleru, Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, Sprawozdanie za czerwiec 1946 r., 
k. 37.
45 Ibidem, k. 39.
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Osobną kwestię stanowiły donosy na duchownych albo katechetów świeckich, którzy podej-
mowali nauczanie w szkole katolickiej. Lokalni działacze partyjni z dużą skrupulatnością zbierali 
wszelkie relacje „świadków”, którzy mogli rzucić choćby cień podejrzeń na sposób prowadzenia 
lekcji religii. W jednym z telefonogramów, które dotarły do Krakowa z Olkusza w październiku 
1948 r., czytamy o następujących wypadkach, które stanowiły podstawę do wszczęcia interwencji 
i próby usunięcia księdza nauczającego religii w szkole powszechnej: „W ub[iegłym] tygodniu 
ksiądz w Olkuszu zwrócił się do dzieci z zapytaniem, czy komuniści są katolikami i czy chodzą do 
kościoła. Jeden z uczniów odpowiedział, że są katolikami, bo chodzą do kościoła. Wtedy ksiądz 
odpowiedział, że też kiedyś w kościele widział psa”46. 

Ze skrupulatnością odnotowywano także każdy rodzaj oporu wobec likwidacji katolickiej pla-
cówki wychowawczej albo oświatowej. Raporty są bogate w liczne opisy, które miały wskazywać 
na agresywne zachowanie kleru i uzasadniać przejmowanie od niego szkół i przedszkoli. Choć 
dziś poniższa sytuacja wydaje się humorystyczna, członkowie PPR podobne „ataki” traktowali 
śmiertelnie poważnie. „W Skawinie np. zapadła uchwała M[iejskiej] R[ady] N[arodowej] o utwo-
rzeniu żłobka dziecięcego, którego organizowaniem zajmowali się PPS-owcy. By go utworzyć 
należało usunąć zakonnice z lokalu. Zakonnice zmobilizowały dewotki i przypuściły atak na 
przewodniczącego MRN, PPS-owca, żłobek nie został otwarty”. W pewnej mierze do likwidacji 
szkolnictwa katolickiego przyczynili się również rodzice sympatyzujący z komunistami, którzy 
często w donosach wskazywali na konieczność interwencji w danej placówce. W Mucharzu niejaki 
Franciszek Mnich, podpisany jako „były więzień polityczny”, donosił na tamtejszego księdza Adolfa 
Strugalika: „W czasie awantury na sali zrobił się szalony chaos i popłoch, że dzieci ze strachu 
pouciekały z sali, uciekając w pobliskie pola, za którymi ksiądz wykładowca puścił się w pogoń, 
chcąc ich w dalszym ciągu bić”47. Podobnych donosów było więcej, służyły one jako pretekst do 
rozmów profilaktycznych z duchownymi oraz dalszych represji.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Gdyby mierzyć wagę danej kwestii na „odcinku kościelnym” częstotliwością pojawiania się 

konkretnego wątku w dokumentach KW PPR w Krakowie, drugie miejsce – zaraz po szkolni-
ctwie – zajęłaby problematyka działalności organizacji religijnych oraz Katolickiego Stowarzy-
szenia Młodzieży48. Według danych dotyczących „działalności organizacji klerykalnych i kleru” 
z 20 listopada 1948 r., w województwie działały przede wszystkim: 

1. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (męskie i żeńskie),
2. Sodalicja Mariańska,
3. Krucjata,
4. „Caritas”,
5. Towarzystwo Trzeźwości (powiat Olkusz),
6. Koła Różańcowe,
7. Akcja Katolicka,
8. Towarzystwo Dobrej Śmierci (powiat Brzesko),
9. Milicja Niepokalanej (powiat Dąbrowa Tarnowska).

46 AP Kraków, 29/2089/108, KW PPR, Telefonogramy, Telefonogram z 16 X 1948 r., k. 97.
47 Ibidem, Do Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego na ręce obywatela kuratora w Krakowie, Skawce, 
19 II 1948 r., k. 47.
48 Więcej na ten temat w: T. Biedroń, Organizacje młodzieży katolickiej w Polsce w latach 1945–1953, Kraków 
1991.
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„Caritas” faktycznie był solą w oku Komitetu Wojewódzkiego, bo z uwagi na udzielaną 
pomoc materialną budził sympatię nawet u członków PPR, dlatego też wobec ówczesnej, nadal 
niezbyt silnej pozycji władzy nie można się było z nim otwarcie „rozprawić”49. W związku z tym 
większą uwagę poświęcono KSM, licząc na to, że trudnościami administracyjnymi uda się znie-
chęcić młodych ludzi do wstępowania do stowarzyszenia na rzecz wciągnięcia ich do Związku 
Młodzieży Polskiej. A było o co walczyć, bo według danych Wydziału Społeczno-Politycznego 
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, istniało 209 zalegalizowanych kół KSM zrzeszających 
4677 członków.

Na temat struktury stowarzyszenia raportowano: „KSM rozwija działalność sportową, 
religijną, świetlicową i polityczną. Kler stara się przyciągnąć młodzież do swych organizacji 
przede wszystkim przy pomocy sportu”50. O ile wymienione wyżej organizacje działały legalnie, 
o tyle w rozmowach wewnątrzpartyjnych w jednoznaczny sposób sygnalizowano, że władza 
nie ma zamiaru liczyć się z legalizmem w kwestiach, które są dla niej niewygodne: „Zastana-
wia nas czy taka organizacja (KSM), mająca swą siedzibę w Tarnowie, może bez pozwolenia 
starostwa urządzać zebrania na terenie innego powiatu. Wprawdzie statut tej organizacji na 
pewno jest zatwierdzony w skali państwowej i do urządzania zebrań mają ku temu prawo, 
ale prawo może być różnie interpretowane, zależnie od terenowych okoliczności. Wszelkimi 
drogami i środkami będziemy dążyć i utrudniać w zorganizowaniu KSM”51 – pisał sekretarz 
powiatowy PPR w Nowym Sączu.

Aby zapobiec ucieczce pod skrzydła Kościoła młodych, którzy mieli stanowić cenny i aktywny 
narybek lokalnej PPR, uważnie śledzono wypowiedzi kapłanów zaangażowanych w animowanie 
kół KSM. Proboszcz parafii Łącko w kazaniu wygłoszonym do młodzieży powiedział: „Macie 
odwrócić się od obecnych prądów idących przez świat, nie dajcie się uwieść prądom lewicy, czytaj-
cie wyłącznie prasę katolicką i unikajcie chwilowych uciech. Macie być wierni Kościołowi i Ojcu 
Świętemu”52. Z kolei w Nowym Sączu przedstawiciele ZMP „koniecznie chcieli w Gimnazjum 
i Liceum SS Niepokalanek urządzić odczyt o zadaniach i celach ZMP. Jedna z tamtejszych zakonnic 
wyraźnie oświadczyła, że na takie odczyty ona zgodzić się nie może, ponieważ młodzież katolicka 
absolutnie nie może należeć do organizacji socjalistycznych. Dalej, że przeciwko kapitalizmowi 
jako klasie niezorganizowanej Kościół nie występuje, natomiast przeciwko socjalizmowi musi 
wystąpić, ponieważ jest to sprzeczne z filozofią chrześcijańską”53. 

Ciekawym epizodem w aspekcie „walki o młodzież” wydaje się również krótka informacja 
o parafii w Niegowici, w której w tamtym czasie jako wikary posługiwał młody Karol Wojtyła. 
Jest to być może pierwsza pośrednia wzmianka w dokumentach partyjnych o działalności przy-
szłego papieża. W dokumencie donoszono: „W powiecie Bochnia ośrodkami wrogiej politycznej 
działalności kleru są parafie Niegowić i Staniątki. Kler w tych miejscowościach wydaje złą opinię 

49 Bezprawne przejęcie krajowej centrali „Caritasu”, a co za tym idzie całej instytucji, odbyło się dopiero w styczniu 
1950 r. Krajowa centrala, która znajdowała się w Krakowie, została powołana do życia dekretem z 25 VIII 1945 r. 
Jej pracami miała kierować powołana Komisja Episkopatu ds. Akcji Charytatywnej, w której skład weszli m.in.: 
bp Jan Lorek, bp Teodor Kubina i bp Czesław Kaczmarek, a przewodniczącym ustanowiono arcybiskupa Adama 
Sapiehę (J. Majka, Działalność charytatywno-społeczna Adama Stefana Sapiehy po drugiej wojnie światowej 
(1945–1951) [w:] Księga Sapieżyńska, t. 1, Kraków 1986, s. 311).
50 AP Kraków, 29/2089/108, KW PPR, Dane dotyczące działalności organizacji klerykalnych i kleru, 20 XI 1948 r., 
k. 63.
51 Ibidem, KP PPR w Nowym Sączu do Wydziału Organizacyjnego KW PPR w Krakowie, List pasterski – nastroje, 
Nowy Sącz, 14 X 1947 r., k. 4.
52 Ibidem, Wyciągi ze sprawozdań i informacji dotyczących działalności kleru w województwie krakowskim. 
53 Ibidem.
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o b. organizacji ZWM. Ksiądz Ciuba w Niegowici rozwiązał trzy koła b. »Wici« i wciągnął je 
do Bractwa Różańcowego”54.

Na końcu raportu, który zbierał przejawy podejrzanego z punktu widzenia władz działania 
Kościoła w województwie, pokuszono się o analizę sytuacji zapowiadającą nadejście jeszcze 
trudniejszych lat: „Te wypadki najwyraźniej charakteryzują walkę kleru i wrogi stosunek do 
demokracji ludowej. Gdy chodzi o walkę i wpływy kleru, to one się zaostrzają i występują niemal 
codziennie na naszym terenie”55. Partia nie miała zamiaru pozostać bezczynna, montując choćby 
liczną siatkę agenturalną we władzach KSM, gdzie na trzynastu członków zarządu centrali przy-
najmniej trzech w różnych okresach było wtyczkami UB56.

„Religijny PPR”
Jedną z ciekawszych kwestii wyłaniających się z dokumentów KW PPR, mogącą stanowić 

rodzaj swoistego epilogu, jest zagadnienie manifestowania religijności wśród członków lokalnych 
komórek partyjnych. Dosyć często w sprawozdaniach natrafia się na zdania w rodzaju: „Wśród 
chłopów członków naszej partii jest wielu praktykujących katolików, trudno nawet na sekretarza 
koła znaleźć niepraktykującego katolika”57. Niejednokrotnie, szczególnie w roku 1945, zdarzało 
się, że przekładano spotkania partyjne, aby nie nakładały się na uroczystości kościelne. Rów-
nocześnie starano się otwarcie wciągać księży w „patriotyczne” manifestacje, szukając w ich 
obecności czynnika legitymizującego nową władzę, jako z gruntu narodową i zakorzenioną 
w polskiej tradycji58. 

Wzmianki o tym, że niektórzy członkowie partii uczestniczyli w życiu religijnym wojewódz-
twa, budziły wśród referentów wyraźne oznaki zażenowania. „W dniu 29 IX 1948 r. przeprowadził 
inspekcję placówki Centrali Produktów Naftowych w Muszynie tow. Feliński zastępca prezesa 
CPN w Warszawie. Porozumiewając się z tow. Wójcikiem, I sekretarzem Komitetu Powiatowego 
PPR w Muszynie, będąc w jego prywatnym mieszkaniu, stwierdził, że ściany tego mieszkania 
obwieszone są obrazami świętych”59. Innym razem zatroskany członek PPR pisał do Komitetu 
Wojewódzkiego w Krakowie: „W Swoszowicach odbyło się poświęcenie boiska sportowego, 
gdzie peperowcy celebrowali księdzu, a sekretarz Komitetu Gminnego i wójt peperowiec Sikora 
Andrzej i Pałka nie przeciwstawiali się poświęceniu boiska i mówią, że o tym nic nie wiedzieli, 
chociaż należeli do Komitetu”60. Tego typu informacje przekazywano do wyższych organów 
stosunkowo często i wydaje się, że w wielu wypadkach ich autorami kierowała nie tylko troska 
o czystość ideologiczną partii, ale również lokalne konflikty i prywatne animozje. 

54 Ksiądz Kazimierz Ciuba, współwikary Karola Wojtyły w Niegowici. Razem z Wojtyłą założyli dla dzieci koło 
Żywego Różańca.
55 AP Kraków, 29/2089/108, KW PPR, KP PPR w Nowym Sączu do Wydziału Organizacyjnego KW PPR w Kra-
kowie, List pasterski – nastroje, Nowy Sącz, 14 X 1947 r., k. 4.
56 AP Kraków, 29/2089/28, KW PPR, Kler – wroga działalność, Dane dotyczące działalności organizacji klerykal-
nych i kleru, 20 XI 1948 r., k. 63. Mowa o Alojzym Goduli TW „Ago” (AIPN Kr, 142009), Wojciechu Gabrysiu 
TW „Wojtek” (AIPN Kr, 080005) oraz Czesławie Lempracie TW „Krupa Jan” (AIPN Kr, 142012).
57 AP Kraków, 29/2089/28, KW PPR w Krakowie, Telefonogramy, Telefonogram z 16 X 1948 r., k. 98.
58 „Niektóre z organizowanych wieców zamieniły się w radosną manifestację całej ludności – brali udział księża, 
komitety rodzicielskie” (AP Kraków, 29/2089/101, Sprawozdania z działalności KM PPR w Krakowie, 1945, 
Sprawozdanie KM za okres 20 V – 20 VI 1945 r., k. 20).
59 AP Kraków, 29/2089/28, KW PPR, Kler – wroga działalność, Wyciągi ze sprawozdań i informacji dotyczących 
działalności kleru w województwie krakowskim, k. 48.
60 Ibidem.
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Zdarzało się, że powodem konsternacji niektórych sekretarzy komitetów powiatowych PPR 
była postawa ich kolegów z PPS. Franciszek Hojny, sekretarz powiatowy z Brzeska, skrupulatnie 
opisał postawy swoich towarzyszy podczas wizytacji biskupa: „W dniu 14 maja 1948 przybył 
do Brzeska biskup. Przy bramie powitalnej burmistrz miasta Brzeska z PPS tow. Sułek całował 
biskupa po rękach kilkakrotnie i wieczorem był na przyjęciu na plebanii razem z całym klerem, 
również był na pożegnaniu biskupa w dniu 15 maja i szedł koło samego baldachimu. Również 
przewodniczący Powiatowej Rady Związków Zawodowych witał biskupa, a także jest członkiem 
PPS i aktywistą na szczeblu powiatowym. Witał biskupa imieniem związków zawodowych, nigdy 
chyba dotychczas z[wiązki] z[awodowe] biskupa nie witały. Na zewnątrz jednak Bołąbek jest 
niby radykalny”61.

Niejednokrotnie nieznajomość specyfiki katolickiej powodowała też sytuacje humorystyczne. 
Trudno inaczej odczytać sposób relacjonowania wydarzeń religijnych, takich jak np. bierzmowanie, 
opisywanych w następujący sposób: „W tygodniu »Caritasu« kler zorganizował poświęcenie dzieci 
przez biskupów, ponieważ to się odbyło w kościołach, nie można więc było przeszkodzić”62. To, 
co jednak najmocniej niepokoiło organa partyjne, to wpływ Kościoła na robotników oraz chło-
pów, którzy mieli stanowić podporę ideologiczną nowego ustroju. „Na większości fabryk, gdzie 
ani do 1939 roku, ani w czasach okupacji nie wisiały krzyże, obecnie pozawieszane są krzyże 
i obrazy, a nawet niektóre załogi przy fundowaniu sztandarów związkowych już w zeszłym roku, 
jak na Kamieniołomach w Podgórzu, chciały wyhaftować Matkę Boską”63. Starano się jednak 
zdeprecjonować faktyczny wpływ Kościoła na tzw. masy, stosując zabieg retoryczny w rodzaju 
– ulegają podszeptom, ale nie praktykują: „chłopi [z Nowego Sącza] w tej czy innej gminie są 
wrogo nastawieni do obecnej rzeczywistości i ulegają księdzu, gdy chodzi o szeptaną propagandę, 
to jednak, gdy znowu ma się na względzie wykonywanie praktyk religijnych, są dalecy od tego, 
a nawet się śmieją”64.

Trudniej było zakwestionować wieloletnie przywiązanie do tradycji dożynek, w których przed 
wojną udział brało liczne duchowieństwo. „Działalność kleru wzmaga się w dalszym ciągu. Uwy-
datniło się to w dożynkach, gdzie w wielu wsiach organizowano dożynki lokalnie z dominującym 
udziałem kleru. Typowym przykładem były dożynki w gminie Brzeźnica, gdzie mimo obecności 
przedstawiciela starostwa wójt gminy czekał 2 godziny na przybycie księdza, nie rozpoczynając 
uroczystości”65 – czytamy w wyciągach ze sprawozdań i informacji dotyczących działalności 
duchowieństwa w Wadowicach. Jednocześnie właśnie w kwestii wiejskiej najczęściej narzekano 
na prokościelne nastawienie sojuszniczej PPS: „Kler rozsiewa agitację przeciwko spółdzielczości 
na wsi. Widzimy tutaj umiejętne wyciąganie i wiązanie się prawicowych pepesowców z klerem”66. 

Przynajmniej chwilową porażkę musiał odnotować lokalny PPR również na polu pomocy 
i opieki społecznej. Naczelnik Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 
w Krakowie Ignacy Próchnicki pisał w swoim sprawozdaniu: „Drukowane sprawozdania tej 
organizacji [„Caritasu”] wskazują, że dociera ona niestety nawet do robotników i wsi. Bo oto 
zestawienie tarnowskiej filii »Caritas« świadczy, iż na letnich, wakacyjnych koloniach i półkolo-
niach tej organizacji przebywało 932 dzieci robotników i 875 dzieci rolników. Poza tym 155 dzieci 
niższych funkcjonariuszy państwowych, a nawet 16 – wojskowych i milicjantów! [...]. W kon-

61 Ibidem.
62 AP Kraków, 29/2089/28, KW PPR, Telefonogramy, Telefonogram z 16 X 1948 r., k. 98.
63 Ibidem.
64 AP Kraków, 29/2089/28, KW PPR, Kler – wroga działalność, Wyciągi ze sprawozdań i informacji dotyczących 
działalności kleru w województwie krakowskim, k. 61.
65 Ibidem.
66 Ibidem.
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sekwencji idzie o sugestię, że Kościół również opiekuje się przede wszystkim klasą pracującą. 
Czymże jest bowiem robotnik?”67 – kończył retorycznym pytaniem naczelnik. 

Z uwagi na religijność sporej części członków krakowskiej PPR każdą, nawet najbardziej błahą 
sprawę stawiającą partię w dobrym świetle starano się wykorzystać propagandowo. W czasie 
kiedy duchowieństwo nie zostało jeszcze podzielone i stanowiło niemal w całości element wrogi 
dla ustroju, nawet pochwała ze strony lokalnego proboszcza miała znamiona poparcia dla PPR: 
„Mamy do zanotowania i bardzo miły wypadek, który bezwzględnie wykorzystywać będziemy 
w celach propagandowych […] ks. Solaka w Grybowie powiedział publicznie że Polska Partia 
Robotnicza na terenie Grybowa pracuje może lepiej niż ksiądz przy ołtarzu. Gdy chodzi o wyjaś-
nienie, dlaczego tamtejszy ksiądz użył takiego zdania i pochlebnie wyrażał się o naszej partii, to 
tylko dlatego, że nasi towarzysze z Grybowa dopomogli tamtejszemu księdzu w uzyskaniu blach 
na pokrycie dachu kościoła”68. 

Podobnie jak w całej ówczesnej Polsce, również w województwie krakowskim PPR działała 
zgodnie z przyjętym w Warszawie schematem. Początkowo starano się nawiązywać nić poro-
zumienia z lokalnym Kościołem, następnie stopniowo przechodzono do ofensywy – zaczynając 
od szkolnictwa, a kończąc na otwartej wojnie ideologicznej. Tym, co wyróżniało województwo 
krakowskie, była znacząca skala zaangażowania Kościoła w animowanie życia społeczno-kultural-
nego, od której nawet najwyższe struktury partyjne nie mogły abstrahować. Kraków był miastem 
najdłużej opierającym się sowietyzacji, a działo się tak również za sprawą aktywności Kościoła 
katolickiego. Być może nigdzie indziej walka o „nowego człowieka” nie była równie ostra jak 
w województwie krakowskim. Temat ten, ze względu na obszerną, wymagającą gruntownego 
przebadania spuściznę KW PPR w Krakowie, nadal może rzucić dużo światła na pierwsze lata 
budowy „Polski ludowej”. 

67 AP Kraków, 29/2089/28, KW PPR, Dane dotyczące działalności organizacji klerykalnych i kleru, 20 XI 1948 r., 
k. 77.
68 Ibidem, KP PPR w Nowym Sączu do Wydziału Organizacyjnego KW PPR w Krakowie, List pasterski – nastroje, 
Nowy Sącz, 14 X 1947 r., k. 4.
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ryszard czaderna 
Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski

Formy kontroli treści nauczania w systemie 
szkolnictwa partyjnego PZPR a „wychowywanie” 
kadry dydaktycznej Międzywojewódzkiej Szkoły 
Partyjnej we Wrocławiu w roku szkolenia 
partyjnego 1952/1953

Celem niniejszego tekstu jest przybliżenie jednej z form kontroli treści nauczania, występują-
cych w szkolnictwie partyjnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Osobliwość omawianej 
formuły polega na jej integralnym powiązaniu z procesem wewnętrznego doskonalenia czy też 
kształcenia kadr dydaktycznych. Jej forma i realizacja zostaną ukazane na przykładzie Między-
wojewódzkiej Szkoły Partyjnej we Wrocławiu1, w roku kształcenia partyjnego 1952/1953. Aby 
dopełnić obrazu, autor uznał za konieczne zarysowanie szerszego tła przyczynowo-skutkowego 
zjawiska, stosowanych metod dydaktycznych oraz funkcjonowania masowego szkolnictwa ideo-
logicznego PZPR w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych XX w. 

Zagadnienie funkcjonowania szkół partyjnych PZPR oraz wewnątrzpartyjnego kształcenia 
ideologicznego na razie nie doczekało się wyczerpujących opracowań i pozostaje na marginesie 
zainteresowań badaczy. Literatura przedmiotu jest nader skromna, po roku 1989 ukazała się tylko 
jedna monografia autorstwa Bartosza Cichockiego i Krzysztofa Jóźwiaka Najważniejsze są kadry. 
Centralna Szkoła Partyjna PPR/PZPR2. Autorzy omawiają funkcjonowanie Centralnej Szkoły 
Polskiej Partii Robotniczej w latach 1944–1952, ale niewiele miejsca poświęcają PZPR-owskiemu 
systemowi kształcenia kadr politycznych. 

Kolejne pozycje zostały wydane przed 1989 r., należy do nich m.in. monografia Henryka 
Bednarskiego 40 lat Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej w Bydgoszczy3. Praca ta z racji szer-
szego zakresu chronologicznego poza analizą składu socjalnego kursantów pobieżnie opisuje 

1 W dokumentach partyjnych PZPR funkcjonowało podwójne nazewnictwo szkół partyjnych. Termin „Woje-
wódzki Ośrodek Szkolenia Partyjnego” występuje w uchwałach i instrukcjach KC, jak również na listach płac 
KW PZPR we Wrocławiu. Natomiast nazwę „Wojewódzka Szkoła Partyjna” odnajdujemy w dokumentacji 
wewnętrznej, np. w zapisach z posiedzeń Egzekutywy KW PZPR, pismach Wydziału Szkolnictwa Partyjnego KC, 
sprawozdaniach itp. W materiałach wytworzonych przez Ośrodek Szkolenia/Szkołę Partyjną występuje ona jako 
Wojewódzka Szkoła Partyjna (WSP) oraz Międzywojewódzka Szkoła Partyjna (MSP). Ponadto nazwa „szkoła” 
funkcjonuje niemal powszechnie w terminologii partyjnej epoki, literaturze przedmiotu, przy tym najbardziej 
odpowiada charakterowi prowadzonych w niej zajęć (obejmowały nie tylko zagadnienia ideologiczne, ale i lekcje 
języka polskiego, w tym czytania i pisania, matematyki itp.), w związku z czym w niniejszym tekście zastosowano 
określenie „szkoła partyjna”.
2 B. Cichocki, K. Jóźwiak, Najważniejsze są kadry. Centralna Szkoła Partyjna PPR/PZPR, Warszawa 2006, 
s. 12–13. Pozycja zawiera krytykę i kompleksowe omówienie literatury przedmiotu, zarówno z okresu Polski 
Ludowej, jak i wydawnictw opublikowanych po roku 1990.
3 H. Bednarski, 40 lat Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1985; jest to jedyna 
monografia MSP.
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okres do 1956 r. System szkolnictwa partyjnego wraz z zachodzącymi w nim zmianami omawia 
pokrótce Benon Dymek w pracy PZPR 1948–1954. Przemiany wewnętrzne4. Chociaż pozycja 
została wydana w 1980 r. jako praca habilitacyjna w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy 
KC PZPR, po odcedzeniu z niej hagiografii partyjnej jest to jak dotąd jedna z najwartościow-
szych prac dotyczących partii. O samej Wojewódzkiej Szkole Partyjnej we Wrocławiu ukazała 
się tylko książka Anastazji Kowalik Z dziejów Polskiej Partii Robotniczej na Dolnym Śląsku 
w latach 1945–19485. Autorka dość zwięźle omawia początki wojewódzkiego szkolnictwa PPR. 
O metodyce nauczania wewnątrzpartyjnego pisał w swych pracach Stefan Słomkiewicz6. Jego 
publikacje mają charakter podręcznikowy, służyły do kształcenia dydaktycznego wykładowców 
szkół partyjnych. 

W roku 1948 ukazała się Jednodniówka Wojewódzkiej Szkoły Partyjnej PPR w Katowi-
cach7. Jest to wydawnictwo własne szkoły, z tego względu należy je traktować jako publikację 
źródłową. 

Podstawową bazę źródłową dla artykułu stanowią materiały z Archiwum Państwowego we 
Wrocławiu z zespołu archiwalnego Komitetu Wojewódzkiego PZPR we Wrocławiu (podzespoły 
archiwalne: Egzekutywa KW oraz Wojewódzka Szkoła Partyjna). Ważnymi materiałami są również 
uchwały i instrukcje KC PZPR regulujące masowe szkolnictwo partyjne8. 

Sposób na „wychowanie” kadr
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza od początku swego istnienia9 dbała o właściwe 

wykształcenie członków w myśl zasad marksistowsko-leninowskich i jak inne „bratnie partie” 
komunistyczne kierowała się przykładem „towarzyszy z WKP(b)”. Wszelkie kursy i szkolenia 
ideologiczno-polityczne powinny wychować nowego człowieka socjalizmu, który właściwe 
ukierunkowanie ideologiczne miał przekuwać w czyn, zarówno w życiu codziennym, jak 
i działalności społecznej. Szczególne znaczenie miały szkoły i kursy adresowane do aparatu 
PZPR, ich zadaniem było dostarczenie fachowych i właściwie umotywowanych ideologiczno-
-politycznie kadr dla machiny partyjnej administracji. Stanowiły one jednocześnie element 
komunistycznego systemu indoktrynacji w postaci propagandy wewnątrzpartyjnej skierowanej 
bezpośrednio do członków partii. 

Organizację procesu wychowywania kadr partyjnych opisuje Instrukcja Komitetu Centralnego 
PZPR z sierpnia 1953 r. Dookreśliła ona ramy dla już istniejącego systemu masowego szkolenia 

4 B. Dymek, PZPR 1948–1954. Przemiany wewnętrzne, Warszawa 1980, rozdział V: Rozwój kadr partyjnych 
oraz system szkolenia członków i aktywu PZPR, s. 260–366.
5 A. Kowalik, Z dziejów Polskiej Partii Robotniczej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948, Wrocław 1979, 
s. 60–69.
6 Na temat dydaktyki i metodyki nauczania zob. S. Słomkiewicz, Dydaktyczne problemy szkolenia partyjnego, 
Warszawa 1967; idem, Dydaktyczne problemy kształcenia politycznego, Warszawa 1973; idem, Dydaktyczne 
podstawy kształcenia ideologicznego, Warszawa 1975. 
7 Jednodniówka Wojewódzkiej Szkoły Partyjnej PPR w Katowicach 1948, Katowice 1948.
8 W szczególności następujące dokumenty: W sprawie pracy ośrodków szkolenia partyjnego – wytyczne KC 
PZPR, 1950 r. [w:] O budownictwie partyjnym. Uchwały Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej 1949–1953, Warszawa 1954, s. 50–52; W sprawie zespołu lektorskiego przy KC PZPR – uchwała KC 
PZPR, lipiec 1951 r. [w:] ibidem, s. 53–54; W sprawie szkolenia partyjnego – z uchwały KC PZPR, lipiec 1952 r. 
[w:] ibidem, s. 55–64; W sprawie masowego szkolenia partyjnego na rok 1953/54 – instrukcja KC PZPR, 1953 r. 
[w:] ibidem, s. 76–86. 
9 PZPR powstała w 1948 r. w wyniku zjednoczenia PPR z PPS i była bezpośrednią kontynuacją PPR.
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partyjnego10 na rok szkolenia 1953/195411. W jej myśl masowe szkolenie partyjne zostało oparte 
na zhierarchizowanej trójstopniowej strukturze tworzącej podstawowy kurs partyjny, w którego 
skład weszły: 

– podstawowy roczny kurs partyjny, 
– szkoła polityczna – zasadnicza forma szkolenia realizowana w ramach kursów wieczorowych 

o 2-letnim okresie nauki, 
– koła studiowania historii Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i polskiego ruchu 

robotniczego oraz równorzędne z nimi 2-letnie kursy w ramach grup samokształceniowych. 
Następny poziom kształcenia partyjnego to kursy w Wieczorowej Szkole Partyjnej. Powstały 

one w 1951 r. i miały wyeliminować spontaniczny proces kształcenia, w praktyce jednak funkcjo-
nowały na równi z kursami III stopnia lub szczebel wyżej. Zlikwidowano je w 1954 r. Właściwą 
cechą tego systemu był niestacjonarny, zaoczny lub wieczorowy tryb nauki, pozwalający nie 
odrywać działaczy i przedstawicieli aparatu partyjnego od pracy w terenie12. 

Po trójstopniowym kursie podstawowym kolejny szczebel w procesie kształcenia kadr 
partyjnych i formowania ideologicznego stanowił system szkół stacjonarnych. Obejmował on 
powstające od 1949 r. szkoły powiatowe lub miejskie, w zależności od specyfiki terenowego 
komitetu partii. Ze względu na brak kadry dydaktycznej i preferowanie dla aktywu szczebla 
gminnego i powiatowego form szkolenia niestacjonarnego większość tych szkół została dość 
szybko zlikwidowana. 

Kolejny poziom stanowiły Wojewódzkie Szkoły Partyjne o podstawowym półrocznym okresie 
szkolenia (w rzeczywistości 5-miesięcznym), a od 1952 r. ich miejsce sukcesywnie zajmowały 
Międzywojewódzkie Szkoły Partyjne z rocznym (9-miesięcznym) cyklem nauki. Były one adre-
sowane do pracowników aparatu powiatowego, sekretarzy gminnych i zakładowych oraz aktywi-
stów takich transmisji partii, jak np. ZMP. Proces szkolenia wieńczyła nauka w Centralnej Szkole 
Partyjnej im. Juliana Marchlewskiego w Łodzi13 (szkoła przeznaczona dla aparatu wojewódzkiego 
i powiatowego) i Szkole Partyjnej przy KC14 (dla aparatu szczebla centralnego). Oprócz pogłę-
biania wiedzy ideologicznej szkoły te uczyły pracy partyjnej (np. jak wygłaszać przemówienia), 
form kancelaryjnych (m.in. pisania sprawozdań) oraz języka polskiego (m.in. pisania i czytania), 
algebry i ogólnej wiedzy o świecie15.

Funkcjonowały także wyższe niestacjonarne formy szkolenia adresowane do aparatu szczebla 
wojewódzkiego, kierownictwa ważniejszych organów administracji i instytucji państwowych, 
zakładów pracy, organizacji społecznych itp. oraz inteligencji partyjnej. Były to m.in. Wie-

10 W artykule pominięto powstały w 1950 r. Instytut Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR, od grudnia 
1953 r. działający jako Instytut Nauk Społecznych, zlikwidowany w początkach 1958 r. Kształcił on w systemie 
studiów aspiranckich (doktoranckich), a więc nie stanowił elementu szkolenia masowego adresowanego do niemal 
wszystkich członków partii i aparatu PZPR.
11 Rok szkolenia partyjnego 1953/1954 obejmował okres dla miast: od 1 X 1953 r. do 30 VI 1954 r., oraz dla wsi: 
od 15 X 1953 r. do 30 IV 1954 r. (B. Dymek, PZPR 1948–1954…, s. 82). 
12 W sprawie masowego szkolenia partyjnego na rok 1953/54 — instrukcja KC PZPR, 1953 r. [w:] O budownictwie 
partyjnym…, s. 86; B. Dymek, PZPR 1948–1954…, s. 344–346.
13 Pierwsza szkoła partyjna PPR powstała jesienią 1944 r., uchwała KC PPR z października powołuje Centralną 
Szkołę Partyjną w Lublinie, następnie wiosną 1945 r. została ona przeniesiona do Łodzi. Od zjednoczenia PPR 
z PPS w 1948 r. działała jako Centralna Szkoła Partyjna PZPR; w 1953 r. przeniesiono ją do Warszawy (B. Cichocki, 
K. Jóźwiak, Najważniejsze są kadry…, s. 39–41).
14 Przy szkole tej istniał również Centralny Ośrodek Szkolenia KC w Łazienkach Warszawskich (B. Dymek, PZPR 
1948–1954…, s. 322–323).
15 W sprawie masowego szkolenia partyjnego na rok 1953/54 — instrukcja KC PZPR, 1953 r. [w:] O budownictwie 
partyjnym…, s. 76–86; B. Dymek, PZPR 1948–1954…, s. 344–346.
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czorowa Szkoła Partyjna przy KC (uczęszczali do niej np. członkowie Egzekutywy Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR we Wrocławiu) oraz powstały w 1952 r. Wieczorowy Uniwersytet 
Marksizmu i Leninizmu16. 

kontrola 
Jak wszystkie instytucje partyjne i cały aparat szkoły, i kursy ideologiczne były poddane 

ciągłej kontroli ze strony wyższych instancji. Całość kształcenia wewnątrzpartyjnego podlegała 
Wydziałowi Szkolnictwa Partyjnego przy KC PZPR, natomiast w poszczególnych wojewódz-
twach nadzór nad kursami i szkołami sprawowały wydziały propagandy, oświaty i kultury przy 
poszczególnych komitetach wojewódzkich PZPR17; im też bezpośrednio podlegały WSP i MSP. 

W celu zilustrowania form kontroli posłużę się przykładem Międzywojewódzkiej Szkoły 
Partyjnej we Wrocławiu. Obejmował ją rozbudowany system sprawozdawczości będący podstawą 
kontroli i nadzoru partii. Wrocławska szkoła partyjna składała Egzekutywie KW PZPR regular-
ne i szczegółowe sprawozdania z doboru słuchaczy i rozpoczęcia roku szkolenia, następnie po 
zakończeniu bieżącego roku szkolenia partyjnego, a nierzadko również w trakcie jego trwania. 
Szkołę wizytowali przedstawiciele Wydziału Szkolenia Partyjnego KC PZPR18. 

Kolejna z form kontroli to różnego rodzaju narady, których częstym produktem końcowym 
były sprawozdania z posiedzenia z zapisem dyskusji. W MSP w roku szkolenia 1952/1953 odby-
wały się regularne zebrania kierownictwa szkoły, zebrania zespołu naukowego, pionów tema-
tycznych, zespołów grupowych, zebrania POP i jej egzekutywy, narady wytwórcze, na których 
również poruszano kwestię prowadzenia zajęć oraz ich właściwego wydźwięku ideologicznego. 
Wszystkie te gremia pełniły funkcję „zbiorowego cenzora” pilnującego słusznej treści przekazu. 
Również sami słuchacze szkoły jako członkowie partii w miarę własnej wiedzy mogli pilnować 
poprawności ideologicznej skierowanego do nich przekazu.

Program nauczania
Formę i treści nauczania określały nadesłane przez Wydział Szkolnictwa Partyjnego KC 

podstawy programowe, wykazy lektur, podręczniki, broszury, materiały pomocnicze, w tym 
konspekty ćwiczeń oraz wykładów19. Szczególnie te ostatnie, jak ukazują zachowane materiały, 

16 B. Dymek, PZPR 1948–1954…, s. 318–321.
17 W sprawie pracy ośrodków szkolenia partyjnego – wytyczne KC PZPR, 1950 r. [w:] O budownictwie partyj-
nym..., s. 50–52.
18 AP Wrocław, KW PZPR, 74/XVI/6, Wojewódzka Szkoła Partyjna, Protokół nr 7 z posiedzenia dyrekcji rozsze-
rzonej, 18 III 1953 r., k. 35–39.
19 W omawianym okresie w szkołach partyjnych nie używano klasycznych podręczników. Do wyjątków należała 
wielokrotnie wznawiana Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs, red. 
komisji KC WKP(b), zaaprobowany przez KC WKP(b). Naukę prowadzono za pomocą specjalnie przygotowa-
nych materiałów źródłowych, najczęściej w formie broszur, np. serii wydawniczej „Biblioteczka Peperowca”, 
w której ukazały się m.in. praktyczne poradniki, np.: A. Schaff, Jak układać i wygłaszać przemówienia. Wykład 
wygłoszony w Centralnej Szkole PPR dnia 16 VIII 1945, Łódź 1945. Inna seria wydawnicza – ukazująca się od 
1949 r. „Mała Biblioteczka Marksizmu-Leninizmu. Materiały do Studiów WKP(b)” – zawierała materiały z dzieł 
klasyków komunizmu (W.I. Lenin, J. Stalin, K. Marks, F. Engels), opracowane tematycznie, np.: nr 10/1949 V Zjazd 
SDPRR, nr 22/1950 Okres korniłowszczyzny. Korzystano również z wydań dzieł wspomnianych klasyków, raczej 
we fragmentach niż w całości, np.: J. Stalin, O podstawach leninizmu. Wykłady wygłoszone na Uniwersytecie 
im. Swierdłowa w początku kwietnia 1924 roku, Warszawa 1949. Na bieżąco omawiano artykuły z czasopism 
i gazet, takich jak „Nowe Drogi” czy „Trybuna Ludu”, przerabiając je podczas zajęć z tzw. prasówki. Podczas 
zajęć z języka polskiego, matematyki itp. korzystano z podręczników dla szkół podstawowych i średnich.
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były dość szczegółowe i nie pozwalały na zbytnią dowolność przekazu. Dobrym przykładem 
są wytyczne do realizacji tematu „Zachwianie się feudalnego państwa polskiego (1572–1648 
i 1648–1764)”. Konspekt wykładów w akapicie mówiącym o potopie szwedzkim instruuje: 
„Omówić najazd szwedzki. Podnieść zdradę magnatów, gwardii, obudzenie się masowego ruchu 
chłopskiego. Podkreślić, że to chłopi rozpoczęli obronną wojnę narodową, powiedzieć o rozpaleniu 
się w dalszym następstwie czasowego patriotyzmu szlacheckiego, o Czarnieckim i jego stosunku 
w sprawie chłopskiej. Obrony Częstochowy nie przemilczeć, bo fakt zbyt gloryfikowany przez 
dawne książki i szkoły. Wyłożyć, że chodziło o obronę skarbów jasnogórskich, że rozsławienie 
modłów jasnogórskich i hasła religijne w obronie Polski miały być bezpiecznikiem, aby chłop 
nie wszczął równocześnie walki klasowej”20.

Jak ukazuje powyższy fragment, wskazywano nie tylko na to, jakie treści mają być przekazane, 
ale również w jakim kontekście oraz jakie wydarzenia z historii (często nieistotne) należy uwypu-
klić, a jakie pominąć. W podobny „słuszny” sposób były również nauczane w szkołach partyjnych 
inne przedmioty, wykładane tak, aby uzyskać odpowiedni obraz świata i przeszłości odpowiadający 
komunistycznemu, wybiórczemu postrzeganiu rzeczywistości. Jednocześnie szkoły miały pewną 
swobodę w realizacji programu i jego wytycznych, mogąc np. dostosować go do słabszego poziomu 
słuchaczy21. Niemniej owa swoboda mieściła się w ramach otrzymanych już ram programowych.

powstanie Wsp 
Wrocławska szkoła partyjna rozpoczęła swą działalność 15 sierpnia 1946 r. jako Ośrodek 

Kształcenia Kadr PPR22. Następnie po zjednoczeniu PPR z PPS została przekształcona w Woje-
wódzką Szkołę Partyjną PZPR. W 1952 r. decyzją KC zostały powołane do życia trzy MSP: we 
Wrocławiu, w Łodzi i Katowicach, kolejne trzy MSP powstały w 1953 r. w Gdańsku, Krakowie, 
Poznaniu. W następnym roku zostały utworzone kolejne MSP: w Warszawie, Lublinie oraz Byd-
goszczy, jednocześnie w 1954 r. likwidacji uległy WSP. W tak ukształtowanym systemie jedna 
szkoła międzywojewódzka obejmowała swym zasięgiem dwa województwa23.

Szkołę wrocławską utworzono na bazie istniejącej WSP24, a jej siedzibę umieszczono w przed-
wojennym kompleksie poseminaryjnym przy ul. Przybyszewskiego 63/6725. W roku 1952 MSP 
objęła swoim zasięgiem siedem województw: wrocławskie, zielonogórskie, bydgoskie, szczeciń-
skie, poznańskie, gdańskie i koszalińskie26. W pierwszym międzywojewódzkim roku szkolenia 

20 AP Wrocław, KW PZPR, 74/XVI/1, Projekt cyklu: „Wybrane zagadnienia z historii Polski”, 5-miesięczny 
program Szkół Wojewódzkich, k. 27. Szczególnie w swym początkowym okresie MSP funkcjonowały według 
poszerzonego programu 5-miesięcznej WSP, stąd formę i treść przekazu wykładu można odnosić również do WSP 
(B. Dymek, PZPR 1948–1954…, s. 331).
21 B. Dymek, PZPR 1948–1954…, s. 331–333.
22 A. Kowalik, Z dziejów Polskiej Partii Robotniczej…, s. 62.
23 B. Dymek, PZPR 1948–1954…, s. 320–322.
24 Dotychczasowe analizy dostępnych źródeł wskazują na równoczesne istnienie WSP i MSP jako dwóch oddziel-
nych ośrodków, każdy z własnym kierownictwem i ciałem pedagogicznym, możliwe było również ich równoczesne 
funkcjonowanie w tym samym obiekcie przy ul. S. Przybyszewskiego do momentu likwidacji szkół wojewódzkich 
w 1954 r.
25 AP Wrocław, Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni we Wrocławiu, 67, Protokół z ekshumacji z terenów przy 
budynku Wojewódzkiej Szkoły Partyjnej we Wrocławiu przy ul. Przybyszewskiego 63/67, marzec 1951 r., k. 8–9. 
Lokalizację szkoły potwierdza również płk Feliks Grodecki, w latach siedemdziesiątych administrator Studium 
Wojskowego Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieruta, mieszczącego się w jednym ze skrzydeł kom-
pleksu (Notatka z rozmowy telefonicznej autora z Feliksem Grodeckim, 13 III 2013 r.).
26 AP Wrocław, KW PZPR, 74/IV/41, Informacja Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej z realizacji programu 
szkolenia, Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR, 30 I 1953 r., k. 214.
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partyjnego 1952/1953 naukę rozpoczęło 342 kursantów na rocznym (faktycznie 9-miesięcznym) 
turnusie. Kursanci zostali podzieleni na dziesięć około 34-osobowych grup (klas), każda z włas-
nym opiekunem (wychowawcą). 

Ukryte mechanizmy kontroli 
Funkcje nauczycieli pełnili w szkole wykładowcy-asystenci27. Wchodzili oni w skład trzech 

pionów grupujących wykładowców z poszczególnych dziedzin (w niniejszej pracy są one okre-
ślane jako piony tematyczne28):

– pion ekonomii politycznej i budownictwa podstaw socjalizmu w Polsce (w jego gestii znajdował 
się również materializm dialektyczny i historyczny),

– pion historii Polski i polskiego ruchu robotniczego,
– pion historii KPZR i budownictwa Partii29.
Każdy z pionów miał swego kierownika i funkcjonował według własnego planu pracy, opra-

cowanego na podstawie rozkładu zajęć lekcyjnych30 i skorygowanego z planem pracy szkoły oraz 
zatwierdzonego na posiedzeniu dyrekcji31. 

Zakres kompetencji pionów tematycznych obejmował „zagadnienia dotyczące bezpośrednio 
realizacji programu, tj. przygotowanie wykładu, przygotowanie ćwiczeń itp. oraz […] wiążące 
się z samokształceniem asystentów”32. Przygotowywane przez wykładowcę-asystenta zajęcia 
winny być wcześniej omówione na zebraniu pionu tematycznego, na którym wykładowca-asystent 
przedstawiał konspekt zajęć, wygłaszał (albo odczytywał) planowany tekst wykładu lub prezen-
tował jego tezy. Wystąpienie takie było dyskutowane, a następnie wnoszono do niego poprawki. 

Kolejną formą pracy pionów tematycznych były „ocena przeprowadzonych zajęć i ocena 
ćwiczeń”. Prowadzący zostali zobowiązania do napisania oceny z przeprowadzonych zajęć 
oraz wskazania, jakie braki dostrzegli w swojej pracy merytoryczno-dydaktycznej. Ocena taka 
była dyskutowana na zebraniu, kierownik pionu tematycznego, a i zapewne inni wykładowcy-
-asystenci, miał wypunktować kolejne, być może pominięte „niedociągnięcia”. Kierownictwo 
szkoły oraz kierownicy pionów tematycznych hospitowali prowadzone ćwiczenia czy wykłady, 
a wnioski z wizytacji były analizowane i dyskutowane według poznanego już schematu. Piony 

27 Pracownicy dydaktyczno-polityczni MSP byli zatrudnieni na etatach asystentów, w ramach obowiązków pro-
wadzili oni zajęcia z ideologii, jednak ze względu na brak właściwego przygotowania dydaktycznego niepoprawne 
byłoby użycie terminu nauczyciel, w związku z czym adekwatny wydaje się termin „wykładowca-asystent”.
28 W sprawozdaniu dla Egzekutywy KW PZPR występuje określenie „zespoły naukowe”, natomiast w protoko-
łach z posiedzeń dyrekcji szkoły – „piony”. Z uwagi na częstsze stosowanie w dokumentacji wewnątrzszkolnej 
terminu „piony” w niniejszym artykule użyto określenia: „pion tematyczny”. Z kolei Henryk Bednarski używa 
określenia „zespoły specjalistyczne”. Zespoły/piony powstały decyzją Wydziału Szkolenia Partyjnego KC z 1952 r. 
z zamiarem podniesienia poziomu nauczania w wyniku specjalizacji tematycznej skupionych w nich wykładowców 
(H. Bednarski, 40 lat Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej…, s. 154).
29 AP Wrocław, KW PZPR, 74/XVI/6, Wojewódzka Szkoła Partyjna, 1. Protokoły z posiedzeń dyrekcji szkoły, 
2. Protokoły z posiedzeń zespołów naukowych, 1953–1954, passim; AP Wrocław, KW PZPR, 74/IV/41, Informacja 
Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej z realizacji programu szkolenia, Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia 
Egzekutywy KW PZPR, 30 I 1953 r., k. 221–223. 
30 AP Wrocław, KW PZPR, 74/IV/41, Informacja Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej z realizacji programu 
szkolenia, Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR, 30 I 1953 r., k. 221–222. 
31 AP Wrocław, 74/XVI/6, Protokół nr 3 z posiedzenia dyrekcji rozszerzonej, 4 II 1953 r., k. 11; ibidem, Protokół 
nr 5 z posiedzenia dyrekcji rozszerzonej, 12 II 1953 r., k. 27; ibidem, Protokół nr 8 z posiedzenia dyrekcji rozsze-
rzonej, 2 IV 1953 r., k. 44–45, 48.
32 AP Wrocław, KW PZPR, 74/IV/41, Informacja Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej z realizacji programu 
szkolenia, Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR, 30 I 1953 r., k. 222.
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czuwały również nad organizowaniem i prowadzeniem konsultacji grupowych i indywidualnych 
(konsultacje grupowe obejmowały całą grupę, która mogła zadawać uprzednio zgłoszone pytania 
prowadzącemu konsultacje wykładowcy). 

Oprócz pionów tematycznych funkcjonowały zespoły grupowe, w których skład wchodzili 
wykładowcy-asystenci prowadzący zajęcia w jednej grupie. Na ich zebraniach „asystenci również 
pogłębiają swoje wiadomości, opracowują referaty na tematy, których nie zawiera program, lecz 
które bezpośrednio wiążą się z tematyką programu”. Sprawozdanie WSP dla Egzekutywy KW 
PZPR we Wrocławiu podaje przykłady dwóch tematów opracowanych przez członków pionu 
historii Polski i polskiego ruchu robotniczego, które musiały zostać zatwierdzone według wcześ-
niej wspomnianego schematu. Są to tematy z zakresu historii Polski: „Współpraca rewolucyjnych 
demokratów polskich z rewolucyjnymi demokratami rosyjskimi” oraz „Rewolucyjni demokraci 
polscy – poprzednicy polskiego ruchu robotniczego”; na ich realizację program przewidywał po 
4 godziny zajęć. Przygotowanie „referatów” na powyższe tematy czy też, jak to ujmuje sprawo-
zdanie, „praca samokształceniowa nad tym zagadnieniem”, miało zająć łącznie 8 godzin33 (trudno 
orzec, czy mowa o godzinach zegarowych, czy lekcyjnych). Jednocześnie jest niemal pewne, 
że wykładowcy-asystenci pracowali nad zagadnieniami również poza pionami czy zespołami. 

Z analizy sprawozdań WSP dla Egzekutywy KW PZPR we Wrocławiu wynika, że pod-
stawowym zadaniem zespołu grupowego było „głębsze poznanie słuchaczy i wypracowanie 
jednakowej linii postępowania w stosunku do każdego słuchacza”34. Jeśli weźmie się pod 
uwagę, że szkoła partyjna opracowywała charakterystyki każdego absolwenta, funkcja ta staje 
się niezwykle istotna. Charakterystyka przedstawiała perspektywy, jak określono to w doku-
mentach, „wzrostu” absolwenta35. To właśnie na podstawie wyników w nauce i obserwacji 
poczynionych przez wykładowców bądź opiekunów grup Wydział Kadr KW sporządzał roz-
dzielnik, według którego przydzielał funkcje w aparacie partyjnym „towarzyszom po szkole”. 
Następnie „rozstawienie kadr” było mniej lub bardziej dyskutowane oraz zatwierdzane na 
posiedzeniu Egzekutywy KW PZPR. 

Opisany sposób nadzoru i kontroli przy użyciu pionów tematycznych i zespołów grupowych 
miał na celu zapewnienie kontroli nad wykładowcą – ostatnim ogniwem, bezpośrednio przeka-
zującym treści nauczania. Chodziło o to, aby żadne wypaczenie ideologiczne czy odchylenie od 
aktualnej linii partii nawet nieumyślnie nie przedostało się na zajęcia. 

Zważywszy na charakter szkoły, mającej kształcić i formować właściwą postawę ideologiczną 
przyszłych pracowników politycznych partii, funkcja kontrolna wydaje się pierwszym i najbardziej 
oczywistym wnioskiem. 

(Samo)kształcenie asystentów 
Następna, już mniej oczywista rola prezentowanego systemu kontroli treści nauczania to 

funkcja dydaktyczna. Paradoksalnie nie odnosimy jej do uczących się w szkole kursantów, lecz 
nauczających w niej wykładowców-asystentów. Opisy zebrań pionów tematycznych przypominają 
zajęcia ze studentami z dydaktyki. Sporządzano konspekty zajęć, prezentowano treści nauczania, 
które następnie omawiano, analizowano oraz poprawiano, i to zapewne nie tylko pod względem 
przekazu ideologicznego, ale i dydaktyki: metod nauczania, rozkładu zagadnień w temacie, 

33 Ibidem, k. 222–223.
34 Ibidem, k. 121–123.
35 Terminy „wzrost” lub stwierdzenie „towarzysz nam rośnie” często występują w materiałach źródłowych z epoki 
wytworzonych przez PZPR. Należy je rozumieć jako synonimy rozwoju, osiągnięć i postępów w pracy partyjnej 
czy w nauce w szkole partyjnej. Stosowano je zazwyczaj w kontekście perspektywy awansu w aparacie partyjnym. 
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sposobu przekazu. Odczytywanie wykładów to nic innego jak lekcja próbna. Przeprowadzone 
zajęcia były analizowane na podstawie składanych z nich sprawozdań. Kolejną ukrytą formą 
kształcenia nauczycieli jest hospitowanie lekcji przez kierownika grupy, a następnie ich omawianie 
na zebraniach pionu tematycznego. 

Funkcję wykładowcy dydaktyki pełnił kierownik pionu, a jego studenci to inni wykładowcy-
-asystenci w szkole partyjnej, poznający fach nauczycielski bardziej przez praktykę niż w teorii.

Kadry szkoły
Aby zrozumieć konieczność tak kuriozalnego rozwiązania, należy się przyjrzeć pracownikom 

dydaktycznym Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej. Kadra wykładowców-asystentów w roku 
szkolenia partyjnego 1952/1953 liczyła trzydzieści osób, w tym trzy osoby dyrekcji: kierownik 
WSP, zastępca kierownika do spraw naukowych oraz zastępca do spraw administracyjnych36. 
Pozostałe 27 osób było zatrudnionych na etatach dydaktyczno-politycznych: 7 starszych asysten-
tów, 14 asystentów i 6 młodszych asystentów (tabela 1).

tabela 1. charakterystyka ogólna pracowników Wrocławskiej Msp (styczeń 1953 r.)

Wiek w latach 20–23 25–30 30–40 45–50 powyżej 50
1 14 8 2 2

Wykształcenie wyższe średnie niepełne 
średnie

podstawowe niepełne  
podstawowe

1 2 2 19 3
staż partyjny 1945 1946 1947 1948

1 (PPR) 14 (PPR)
1 (PPS)

15

4 (PPR) 6 (PPR)
7 (PPS)

13
przeszkolenie  
partyjne

csp Wsp brak
5 19 3

staż pracy w szkole 
partyjnej*

powyżej 2 lat powyżej 1 roku do 1 roku
4 11 12

* Mowa tu o ogólnym stażu pracy w szkolnictwie partyjnym, a nie o stażu w nowo powstałej MSP.

Źródło: AP Wrocław, KW PZPR, 74/XVI/6, Wojewódzka Szkoła Partyjna, Protokół nr 1 z posiedzenia dyrekcji 
szkoły, 14 I 1953 r., k. 1; AP Wrocław, KW PZPR, 74/IV/41, Informacja Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej 
z realizacji programu szkolenia, Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR, 30 I 1953 r., 
k. 217–218.

Jak wykazuje ogólna charakterystyka „ciała pedagogicznego” MSP (tabela 1), były to osoby 
stosunkowo młode, ponad połowa z nich w przedziale 25–30 lat, z dużym jak na realia lat pięć-
dziesiątych stażem partyjnym, wszyscy wywodzili swą metrykę partyjną z PPR i PPS. Należy więc 

36 AP Wrocław, KW PZPR, 74/XVI/6, Wojewódzka Szkoła Partyjna, Protokół nr 1 z posiedzenia dyrekcji szkoły, 
14 I 1953 r., k. 1; AP Wrocław, KW PZPR, 74/IV/41, Informacja Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej z realizacji 
programu szkolenia, Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR, 30 I 1953 r., k. 217–218. 
W omawianym okresie funkcje kierownicze w MSP pełnili: Stefańczyk (w dokumentach nie podano imienia) 
– kierownik/dyrektor szkoły, Eugeniusz Bartel – zastępca kierownika do spraw naukowych, Stanisław Pulikowski 
– zastępca kierownika ds. administracyjnych. 
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domniemywać, że byli to „towarzysze pewni i sprawdzeni”, w większości osoby przeszkolone 
ideologicznie, co najmniej na poziomie WSP. Natomiast istotne z punktu widzenia niniejszych 
rozważań wykształcenie kadry wypada kiepsko. Po wykładowcach-instruktorach MSP, a więc 
osobach mających kształcić elitę PZPR, jej aparat polityczny oraz kierownictwo transmisji partii, 
należałoby oczekiwać o wiele wyższego poziomu, podobnie nie wygląda imponująco staż pracy 
w szkole. 

Jednego z powodów takiego stanu rzeczy należy upatrywać w systemie doboru przy-
szłych pracowników szkoły. Nabór kadr do MSP odbywał się na zasadzie wewnętrznej 
rekrutacji nie spośród pracowników aparatu, co było normą przy roszadach na stanowiskach 
wewnątrzpartyjnych, lecz z grona absolwentów szkoły. Z dużym prawdopodobieństwem 
można stwierdzić, że większość, jeśli nie wszyscy spośród zatrudnionych wykładowców-
-instruktorów pracujących powyżej roku lub mniej niż rok – łącznie 22 osoby, była absolwen-
tami półrocznej WSP, w której zaraz po skończeniu nauki sami zaczęli nauczać. Wynikało to 
zapewne z konieczności zapewnienia kadry dydaktycznej dla nowo powstałych w roku 1953 
szkół międzywojewódzkich. Jak stwierdził Eugeniusz Bartel: „my nie mamy możliwości 
specjalizacji innych pracowników poza szkoleniem”37. Zmuszało to szkołę do rekrutowania 
wykładowców spośród słuchaczy, zarówno na potrzeby własne, jak i planowanej Międzywo-
jewódzkiej Szkoły Partyjnej w Gdańsku38. 

Podczas wewnętrznej rekrutacji spośród kursantów oprócz kryteriów w postaci osiągnięć 
w nauce, pozytywnej charakterystyki oraz widoków na dalszy rozwój jednym z głównych wyznacz-
ników była chęć pozostania w szkole partyjnej w charakterze wykładowcy-asystenta po stronie 
samego zainteresowanego. Jak stwierdził kierownik szkoły, „decydującym czynnikiem w tym 
werbunku jest chęć kandydata: »ja chcę tu być«”39. 

Jakie osoby pozostawały w szkole, ukazują trzy krótkie charakterystyki zawarte w protokołach 
z posiedzeń dyrekcji szkoły, podczas których absolwenci roku szkolenia partyjnego 1952/1953 
potwierdzali chęć pozostania: 

„Tow[arzysz] Panek skończył 4 kl[asy] szkoły powsz[echnej]. Z zawodu tkacz. Do PPR wstąpił 
w 1945 r. Był sekr[etarzem] OOP, czł[onkiem] Egz[ekutywy] KP mimo tak małego przygotowania 
postępy w nauce ma ogromne, doceniamy je, chcemy, by szły one dalej”. 

„Tow[arzysz] Romanowski ma 4 kl[asy] gimnazjum, był instr[uktorem] nieetatowym. Do 
partii wstąpił w wojsku 1951 r. Od 1949 r. należał do ZMP, był sekr[etarzem] koła ZMP”. 

„Tow[arzysz] Marciszek Czesław jest z zawodu górnikiem, skończył 5 kl[as] szk[oły] 
powsz[echnej]. Do partii wstąpił w 1947 r. – b[yłej] PPR, kawaler”40. 

Trudna sytuacja kadrowa wymuszała nie tylko nadzór, ale i konieczność nauki w zakresie 
ogólnym, dydaktyki oraz tematyki prowadzonych przedmiotów, czemu służyły quasi-zajęcia 
w postaci zebrań pionów tematycznych, organizowanych w roku 1953 ze średnią częstotliwością 
jednego w tygodniu41. 

37 AP Wrocław, KW PZPR, 74/XVI/6, Wojewódzka Szkoła Partyjna, Protokół nr 6 z posiedzenia dyrekcji, 
5 III 1953 r., k. 30. W toku prowadzonych badań nie udało się ustalić, dlaczego nie można było rekrutować 
wykładowców-asystentów spoza szkoły partyjnej i ograniczano się do grona własnych absolwentów. 
38 Ibidem, k. 28.
39 Ibidem, Wojewódzka Szkoła Partyjna, Protokół nr 5 z posiedzenia dyrekcji rozszerzonej, 12 II 1953 r., k. 23.
40 AP Wrocław, KW PZPR, 74/XVI/6, Wojewódzka Szkoła Partyjna, Protokół nr 10 z posiedzenia rozszerzonej 
dyrekcji, 18 VI 1953 r., k. 68–89.
41 Ibidem, Wojewódzka Szkoła Partyjna, Protokół nr 3 z posiedzenia dyrekcji rozszerzonej, 4 II 1953 r., k. 10–15. 
Jak wykazuje zapis dyskusji z posiedzeń dyrekcji szkoły, w planie pracy Pionu Historii KPZR na marzec 1953 r. 
przewidziano pięć zebrań pionu. Ten zapis, a także analiza pozostałych sprawozdań za rok 1953 pozwalają przy-
puszczać, że cotygodniowe zebrania pionów tematycznych były standardem.
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podnoszenie poziomu asystentów

Opisany mechanizm rozwoju intelektualnego i zawodowego część wykładowców-asystentów 
WSP w swym sprawozdaniu dla Egzekutywy KW PZPR charakteryzowała następująco: „Taki 
system pracy daje możliwość niesienia bezpośredniej pomocy asystentom i ich pracy naukowej. 
Do bezpośredniej pomocy asystentów należy również kurs języka rosyjskiego […] na który 
uczęszczają wszyscy asystenci nieznający języka rosyjskiego”42. Ponadto uczęszczali oni na 
zajęcia z historii, słuchali referatów teoretycznych43, również w roku 1952/1953 „słabsi asystenci 
chodzili na ćwiczenia silniejszych”44, ucząc się tym samym przez obserwację i hospitacje zajęć, 
prowadzona jest też z nimi praca samokształceniowa. Uzupełniano również swoje kompetencje 
i wykształcenie na zewnątrz szkoły: sześciu wykładowców-asystentów studiowało zaocznie, 
dwóch uczęszczało do szkoły średniej na kursy wieczorowe, ośmiu asystentom, których poziom 
oceniono jako jednakowy, postawiono zadanie „pracy nad sobą przy pomocy dyrekcji. […] 
pozostało 8 towarzyszy słabych i reszta nieprzydatnych”45. 

Podejmowane wysiłki w celu poprawy jakości kadr WSP nie w pełni i nie od razu odnosiły 
skutek, skoro podczas posiedzenia zespołu naukowego szkoły w maju 1953 r. padło stwierdzenie: 
„Poziom ideologiczny nas, młodych asystentów, utrudnia nam pracę. Na ćwiczeniach nie wzięli-
śmy zagadnień w obawie przed zagmatwaniem się. Jeśli próbowałem nawiązać, to bez wykazania 
podłoża ekonomicznego na danym etapie. Stąd konieczność pomocy, opieki i kontroli w naszej 
pracy nad sobą, by nasza postawa i niewiedza nie odbiły się ujemnie na wychowaniu słuchaczy”46. 

Wobec wciąż niedostatecznych efektów po wysłuchaniu sprawozdania z pracy WSP w roku 
szkolenia partyjnego 1952/1953 Egzekutywa KW we Wrocławiu w sierpniu podjęła uchwałę 
mającą na celu podniesienie poziomu asystentów-wykładowców na wewnętrznym kursie języka 
rosyjskiego i przedmiotów ogólnokształcących oraz zapisanie ich na I rok studium zaocznego47, 
co dowodzi, że stan kadry dydaktycznej WSP musiał budzić poważne obiekcje, skoro „biuro 
polityczne województwa” zajęło w tej sprawie stanowisko. 

kadrowa norma
Wbrew pozorom powyższy stan wykształcenia kadry dydaktycznej nie był niczym nadzwy-

czajnym, a nawet stanowił pewien ogólny standard w WSP i MSP. Około połowy kadr większości 
MSP (w pięciu z sześciu istniejących w 1954 r. szkół) stanowiły osoby do 30 roku życia, we 
Wrocławiu identyczny był odsetek osób, które przekroczyły 30 lat (tabela 2). Również porównanie 
wykształcenia wykładowców-asystentów (tabela 3) ukazuje pewną ogólną tendencję. Najmniej 
było zatrudnionych osób z wykształceniem wyższym (w tym z niepełnym), podobnie zbliżony był 
odsetek osób z wykształceniem średnim i niepełnym średnim, największą grupę w obu próbach 
stanowią osoby z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym. W całym kraju 
zauważalny był też proces uzupełniania wykształcenia przez kadry WSP48. 

42 AP Wrocław, KW PZPR, 74/IV/41, Informacja Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej z realizacji programu 
szkolenia, Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR, 30 I 1953 r., k. 223.
43 Ibidem.
44 AP Wrocław, KW PZPR, 74/XVI/6, Wojewódzka Szkoła Partyjna, Protokół nr 1 z posiedzenia rozszerzonej 
dyrekcji, 1 IX 1953 r., k. 93.
45 Ibidem, Wojewódzka Szkoła Partyjna, Protokół nr 1 z posiedzenia dyrekcji szkoły, 14 I 1953 r., k. 1. 
46 Ibidem, Wojewódzka Szkoła Partyjna, Protokół posiedzenia zespołu naukowego, 3 IX 1953 r., k. 99.
47 Ibidem, Wojewódzka Szkoła Partyjna, Protokół nr 1 z posiedzenia rozszerzonej dyrekcji, 1 IX 1953 r., k. 91.
48 Henryk Bednarski w swej pracy nie podaje danych liczbowych odnośnie do wykształcenia kadr bydgoskiej 
WSP. Kreśli jednak portret zbiorowy: „Pracownicy szkoły byli z zasady ludźmi młodymi, którzy nie ukończyli 
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tabela 2. przedział wiekowy pracowników dydaktycznych Wsp

Wiek w latach do 25 25–30 powyżej 31 razem
MSP Katowice, Gdańsk, Kraków, Poznań, Wrocław (na dzień 5 stycznia 1954 r.)

Wykładowcy-asystenci 21 58 48 127
% 16,53 45,66 37,79 100

MSP Wrocław (na dzień 30 stycznia 1953 r.)
Wykładowcy-asystenci 1 14 10 27

% 3,70 51,85 37,03 100

Źródło: B. Dymek, PZPR 1948–1954. Przemiany wewnętrzne, Warszawa 1980, s. 328; AP Wrocław, KW 
PZPR, 74/IV/41, Informacja Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej z realizacji programu szkolenia, Załącznik 
nr 5 do protokołu z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR, 30 I 1953 r., k. 217.

tabela 3. Wykształcenie pracowników dydaktycznych Wsp
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MSP Katowice, Gdańsk, Kraków, Poznań, Wrocław (na dzień 5 stycznia 1954 r.)
Wykładowcy-

-asystenci
9 31 38 41 8 127 19 3

% 7,08 24,40 29,92 32,28 6,29 100 14,96 2,36
MSP Wrocław (na dzień 30 stycznia 1953 r.)

Wykładowcy-
-asystenci

1 2 2 19 3 27 2 6

% 3,70 7,40 7,40 70,37 11,11 100 7,40 22,22

Źródło: B. Dymek, PZPR 1948–1954. Przemiany wewnętrzne, Warszawa 1980, s. 328; AP Wrocław, KW 
PZPR, 74/IV/41, Informacja Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej z realizacji programu szkolenia, Załącznik 
nr 5 do protokołu z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR, 30 I 1953 r., k. 217.

rezerwuar kadr
Aby uzyskać pełny obraz, w tym miejscu wypada powiedzieć kilka słów o poziomie wykształ-

cenia uczestników kursów, z których, jak wiemy, rekrutowali się przyszli pracownicy szkół 
partyjnych49. 

30 lat. Mieli wykształcenie podstawowe, od wczesnej młodości pracowali fizycznie, najczęściej jako robotnicy 
[tu autor pisze o doświadczeniach II wojny światowej i aktywności partyjnej]. Jak na ówczesne warunki byli oni 
stosunkowo długo członkami partii, najczęściej jeszcze sprzed zjednoczenia. Przez krótki okres pracowali jako 
instruktorzy w komitecie powiatowym lub miejskim najczęściej w pionie propagandy. Skierowani na kurs do 
Wojewódzkiej Szkoły Partyjnej pozostawali po jej ukończeniu w Szkole jako praktykanci, a później asystenci. 
Wyróżniający się w pracy asystenci odchodzili po 2–3 latach do pracy w Komitecie Wojewódzkim” (H. Bednarski, 
40 lat Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej…, s. 146).
49 Mimo że wymogi dla kandydatów do WSP, a później MSP systematycznie wzrastały, to w latach czterdziestych 
i w połowie lat pięćdziesiątych permanentnie nie były przestrzegane. Henryk Bednarski podaje kryteria przy naborze 
do MSP na rok szkolenia partyjnego 1954/1955: 3-letni staż partyjny (krótszy dopuszczony tylko dla kandydatów 
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Pewną ogólną charakterystykę daje wypowiedź kierownika WSP Mateusza Pastora na jednym 
z posiedzeń Egzekutywy KW PZPR w kwietniu 1952 r.: „w powiecie są tacy towarzysze, którzy nie 
umieją czytać, trudno więc mówić o przyswojeniu materiału na szkole. […] a potem się okazało, 
że nie potrafi notatki napisać. Po wypełnieniu przez słuchaczy specjalnej ankiety, okazało się, że 
olbrzymia większość z nich nie przeczytała w życiu ani jednej książki. Oczywiście są tacy zdolni 
towarzysze, którzy mimo wszystko przebijają się przez te wszystkie niedociągnięcia, ale to są 
jednak tylko jednostki, ale na ogół przy takim przygotowaniu trudno, aby szkoła przygotowywała 
dobrych pracowników aparatu partyjnego”50. 

Również wymowna jest wypowiedź dyrektora MSP Stefańczyka z marca 1953 r., odnosząca się 
do prowadzonych przez nauczycieli zewnętrznych zajęć z języka polskiego: „Język polski trzeba 
doprowadzić do końca, by tow[arzysze] umieli jako tako pisać poprawnie po polsku”51. Równie wiele 
mówią dane liczbowe – w omawianym roku szkolenia partyjnego 1952/1953 na wspomnianych 
342 słuchaczy 114, czyli 1/3, nie miało ukończonej szkoły podstawowej52. 

Wobec tych faktów stwierdzić należy, że wykładowcy-asystenci MSP, sami wywodzący się 
z kursantów, prowadzili zajęcia w większości z osobami o kiepskim wykształceniu, spełniali 
więc w pewnej mierze warunek „wyższości” nauczyciela nad uczniem. Należy również pamię-
tać o intensywnym rozwoju i nauce wykładowców-asystentów, którzy uzupełniali swoją wiedzę 
i wykształcenie, podejmując nawet studia. 

* * *
Oprócz standardowych form wieloaspektowej kontroli, w tym przekazywanych treści nauczania 

i ich zgodności z aktualną linią polityczną i ideologiczną partii (rozbudowana sprawozdawczość, 
narady różnych gremiów, podstawy programowe i instrukcje itp.), istniały dwa organy wewnątrz-
szkolne – piony tematyczne i zespoły grupowe, pełniące oprócz zadań kontrolnych ukryte funkcje 
dydaktyczne. Wykorzystując pozorne formy kontrolne (prezentacje konspektów, prezentacja tez 
zajęć i ich omówienie, hospitacje etc.), prowadzono naukę przez praktykę. W sposób nie całkiem 
oczywisty dla nich samych wykładowców-asystentów uczono dydaktyki oraz pogłębiano wiedzę 
w zakresie tematyki prowadzonych zajęć. 

Funkcjonowanie takich wewnętrznych form nauczania było koniecznością wobec niskiego 
poziomu rekrutowanych spośród absolwentów szkoły pracowników dydaktycznych. Kadra taka 
była stosunkowo młoda, bez doświadczenia w nauczaniu, ze słabym wykształceniem ogólnym, 
nie wspominając o specjalizacji kierunkowej. Mimo to prowadziła ona zajęcia, a jednocześnie 
część wykładowców uzupełniała swoje wykształcenie. Równolegle z procesem doskonalenia 
trwał proces „czyszczeniu kadr” szkół z osób nierokujących nadziei na „wzrost” i zastępowanie 
ich nowymi kadrami rekrutowanymi spośród słuchaczy. 

z ZMP zajmujących przez minimum rok stanowisko kierownicze w organizacji), co najmniej ukończona szkoła 
podstawowa, wiek 23–40 lat (dla kobiet od 21 lat), doświadczenie w pracy partyjnej lub społecznej oraz właściwa 
postawa partyjna (ibidem, s. 128).
50 AP Wrocław, KW PZPR, 74/IV/32, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR we Wrocławiu, 11 IV 1952 r., 
k. 114.
51 AP Wrocław, KW PZPR, 74/XVI/6, Wojewódzka Szkoła Partyjna, Protokół nr 7 z posiedzenia dyrekcji rozsze-
rzonej, 18 III 1953 r., k. 40.
52 AP Wrocław, KW PZPR, 74/IV/41, Informacja Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej z realizacji programu szko-
lenia, Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR, 30 I 1953 r., k. 214. O słabym wykształceniu 
słuchaczy w Szkołach Wojewódzkich PPR zob. B. Cichocki, K. Jóźwiak, Najważniejsze są kadry…, s. 170–171; 
J. Lamzuga, O lepszy dobór kandydatów do szkoły [w:] Jednodniówka Wojewódzkiej Szkoły Partyjnej PPR...; o wykształ-
ceniu słuchaczy w szkołach PZPR zob. H. Bednarski, 40 lat Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej…, s. 123, 127, 130, 
140–141; o wykształceniu członków partii zob. B. Dymek, PZPR 1948–1954…, s. 244–260, 327–334.
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Wydaje się, że wobec niskiego poziomu samych słuchaczy szkół partyjnych taki system doboru 
kadr w pewnym stopniu sprawdzał się w nauczaniu partyjnym. Należy również zauważyć, że 
podobne parametry wieku i wykształcenia występują w badanym okresie w innych MSP. 

Na obecnym etapie prowadzonych badań nie można stwierdzić, czy omówiony system 
wewnętrznego kształcenia kadr poprzez piony tematyczne i zespoły grupowe był innowacją 
wrocławskiej MSP, czy też stanowił zapożyczenie z innego ośrodka lub był ogólnie przyjętą 
metodą w MSP. Źródła nie pozwalają również określić, jak długo był stosowany poza rokiem 
szkolenia partyjnego 1952/1953. Niewątpliwie stanowi on ciekawy przykład radzenia sobie szkół 
partyjnych z niskim poziomem wykształcenia i kompetencji swojej kadry dydaktycznej. Ilustruje 
też funkcjonowanie jednego z istotnych ogniw rozbudowanego łańcucha kontroli treści nauczania 
w partyjnym systemie szkolnictwa.

Należy podkreślić, że system szkolnictwa partyjnego ewoluował w stronę poprawy jakości 
na uczania i doboru asystentów (np. w 1954 r. wprowadzono egzaminy wstępne do wszystkich 
typów szkół, a w 1953 r. przy Szkole Partyjnej przy KC PZPR w Warszawie powołano radę 
naukową, mającą dbać o poziom nauczania53), a przedstawione w niniejszym artykule zagadnienie 
stanowi wycinek z wciąż nieopracowanej problematyki szkolnictwa partyjnego PZPR. 

Niemniej zarówno przedstawiona ogólna charakterystyka kursantów i kadry54 dydaktycznej, 
jak i zarysowany system kontroli można odnieść do całego systemu szkolnictwa PZPR połowy 
lat pięćdziesiątych oraz poziomu partyjnych szkół wojewódzkich i międzywojewódzkich.

53 B. Dymek, PZPR 1948–1954…, s. 318–319.
54 Sytuację kadrową determinowały dwa główne czynniki. Po pierwsze, polityka partii robotniczej, promującej 
awans społeczny robotników przez „wysuwanie ich na stanowiska”, i budowa nowych własnych, partyjnych kadr 
inteligencji przy jednoczesnej nieufności do przedwojennej inteligencji, która również nie garnęła się do współ-
pracy z rządzącymi komunistami. Drugi czynnik to brak osób wykształconych, będący rezultatem strat wojennych. 
Marcin Zaremba tak scharakteryzował sytuację polskiej inteligencji zaraz po II wojnie światowej: „Choć żadna 
z grup społecznych nie uniknęła ofiar, stosunkowo najpoważniejsze były one wśród inteligencji. Zdziesiątkowana 
została elita polityczna, intelektualna i kulturalna społeczeństwa: według danych szacunkowych zginęło 37,5 proc. 
osób, które miały wyższe wykształcenie w II Rzeczypospolitej, i około 30 proc. osób z wykształceniem średnim. 
Spójrzmy na to inaczej. Jeśli uwzględnić także grupę wysokich urzędników, korpus oficerski, ludzi wolnych 
zawodów, którzy opuścili kraj w 1939 r. i w większości postanowili do niego nie wracać, to oznacza, że w 1945 r. 
w liczącym niespełna 24 mln społeczeństwie mogło być koło 60–70 tys. osób mających dyplom ukończenia studiów 
i nie więcej niż 300 tys. absolwentów szkół średnich” (M. Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa 
reakcja na kryzys, Kraków–Warszawa 2012, s. 95–96).
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Polityka prasowa PZPR w latach 1971–1975. 
Metody sterowania mediami  
przez Wydział Propagandy, Prasy i Wydawnictw Kc

Początek rządów I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka w powszechnym odczuciu jest 
uznawany za jeden z bardziej liberalnych okresów w dziejach PRL, charakteryzujący się nie 
tylko poprawą warunków życia, ale także poszerzeniem zakresu swobód i pewnym zatarciem 
się ofensywności systemu komunistycznego. Pozytywna legenda początku lat siedemdziesiątych 
obejmuje również historię mediów w Polsce – podkreśla się tu szczególnie liberalizację cenzury, 
rozwój kultury i prasy drukowanej, a także znaczny postęp telewizji, która stała się w tym okresie 
głównym środkiem masowego przekazu. Jednocześnie należy pamiętać, że ciągle zachowano 
podstawowe elementy systemu komunistycznego, ze stojącą na jego czele Polską Zjednoczoną 
Partią Robotniczą, będącą politycznym „centrum władzy”1. Rodzi to pytanie – w jakim stopniu 
w funkcjonowanie mediów w tej epoce ingerowało owo „centrum”, sprawujące nad nim kontrolę 
poprzez wyspecjalizowaną w zakresie propagandy komórkę Komitetu Centralnego.

W poniższym artykule pokrótce przedstawiam główne kierunki polityki prasowej, rozumianej 
jako cele i metody oddziaływania na media, realizowanej przez PZPR w pierwszym okresie rządów 
Edwarda Gierka. Swoją perspektywę chciałbym zawęzić jedynie do samej prasy, która mimo zmian 
technologicznych i nowego myślenia o mediach w PRL (objawiającego się wspomnianym wzro-
stem roli telewizji) nadal pozostawała najbardziej opiniotwórczym i politycznym spośród środków 
masowego przekazu. Od 1944/1945 r. w systemie prasowym PRL zaszło kilka ważnych przemian 
– od zasadniczego podporządkowania sobie prasy w epoce stalinowskiej (z wykorzystaniem jej we 
wszystkich głównych kampaniach polityczno-społecznych), poprzez głęboką przemianę w okresie 
odwilży październikowej, aż do ustabilizowania i pewnej dwutorowości (podział na tytuły stricte 
„polityczne” i „popularne”, takie jak magazyny ilustrowane, dzienniki popołudniowe czy cza-
sopisma tematyczne) w epoce gomułkowskiej. Warto o tym pamiętać, rozpatrując historię prasy 
gierkowskiej pod kątem pewnej ciągłości – pozwala to spojrzeć na jej funkcjonowanie właśnie 
w perspektywie trwałości i zmienności różnych rozwiązań w zarządzaniu nią2.

1 Okres rządów Edwarda Gierka (1970–1980) w słabym stopniu doczekał się dokładniejszego, bardziej synte-
tycznego opisania przez historyków (choć specyfikę tego okresu zaznaczono w wielu pracach monograficznych 
i problemowych). Omawiany w niniejszym tekście okres w popularnonaukowej formie przedstawił Andrzej Friszke 
w książce Polska Gierka, Warszawa 1995; uwagę zwraca także wprowadzenie do pracy Pawła Sasanki Czerwiec 
1976. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 2006, s. 14–84. Ciekawą formą problemowego uchwycenia 
fenomenu pierwszej fazy rządów Gierka jest artykuł Marcina Zaremby Bigosowy socjalizm dekady Gierka, „Więź” 
2003, nr 5, s. 106–119.
2 Na temat historii mediów w Polsce zob. T. Goban-Klas, Niepokorna orkiestra medialna. Dyrygenci i wykonawcy 
polityki informacyjnej w Polsce po 1944 roku, Warszawa 2004; R. Habielski, Polityczna historia mediów w Polsce 
w XX wieku, Warszawa 2009; A. Kozieł, Studium o polityce prasowej PZPR w latach 1948–1957, Warszawa 1991; 
T. Mielczarek, Od „Nowej Kultury” do „Polityki”. Tygodniki społeczno-kulturalne i społeczno-polityczne PRL, 
Kielce 2003.
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Analiza ta została oparta przede wszystkim na aktach wytworzonych i użytkowanych przez 
Wydział Propagandy, Prasy i Wydawnictw KC PZPR, przechowywanych w Archiwum Akt 
Nowych, które mimo widocznej miejscami fragmentaryczności stanowią ważny ślad źródło-
wy po działaniach prowadzonych przez tę komórkę. Obserwacja zawężona zostanie do okresu 
między końcem roku 1971 (po VI Zjeździe PZPR) a rokiem 1975, traktowanym jako moment 
kulminacyjny stworzonego przez Edwarda Gierka systemu. Tak zarysowane ramy chronologiczne 
pozwalają ukazać funkcjonowanie kontroli nad mediami w okresie cieszącego się sporym zaufa-
niem społecznym „stabilnego gierkizmu”, zanim jeszcze przyszło mu się mierzyć z narastającym 
kryzysem gospodarczym.

Wydział Propagandy, Prasy i Wydawnictw KC PZPR, kierowany w tym okresie przez Jerzego 
Łukaszewicza3, będącego jednocześnie sekretarzem KC odpowiedzialnym za propagandę, pełnił 
funkcję komórki wcielającej w życie wytyczne polityki prasowej (czy szerzej: propagandowej) 
Komitetu Centralnego, a także zajmującej się bieżącymi problemami funkcjonowania mediów. 
Można więc z dużą pewnością stwierdzić, że było to miejsce skupiające w sobie większość 
zależności związanych z kontrolą nad znaczną częścią ówczesnej prasy.

Mówiąc o metodach kierowania prasą przez Komitet Centralny PZPR, wspomnieć należy o ste-
rowanym przez partię koncernie medialnym RSW „Prasa”, sprawującym monopolistyczną kontrolę 
nad zdecydowaną większością tytułów prasowych wydawanych w Polsce. W 1973 r. spółdzielnię 
połączono z wydawnictwem Książka i Wiedza oraz przedsiębiorstwem kolportażowym „Ruch”, 
tworząc Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą „Prasa-Książka-Ruch”. Decyzja o skomasowaniu 
kilku podmiotów miała podwójne znaczenie. W praktyce posunięcie to pozwoliło partii, będącej 
prawie całkowitym właścicielem spółdzielni, przejąć ogromne zyski „Ruchu”, które według badań 
Dariusza Stoli w latach siedemdziesiątych stanowiły znaczne źródło dochodów partii4. W jednej, 
monopolistycznej instytucji połączono różne etapy organizacyjne – od właściwego wydawnictwa, 
przez bazę poligraficzną i gospodarkę papierem, na kolportażu kończąc.

Według wyliczeń Zespołu Prasowego przy Sekretariacie KC z 1972 r. na rynku funkcjono-
wało 56 dzienników o łącznym jednorazowym nakładzie 8,6 mln egzemplarzy, 206 tygodników 
i dwutygodników o łącznym nakładzie 14,5 mln, 594 miesięczniki o łącznym nakładzie 6,8 mln, 
a także ok. 1300 periodyków ukazujących się z mniejszą częstotliwością. Sam rynek prasowy 
był (jak cała gospodarka centralnie sterowana) typowym rynkiem wydawcy, w którym o istnieniu 
różnych tytułów decydował wydający je podmiot, nie zaś zapotrzebowanie społeczne. Zauwa-
żano to zresztą w tej samej analizie z 1972 r., stwierdzając z jednej strony zbyt małe nasycenie 
rynku prasowego (z mniejszą średnią liczbą egzemplarzy prasy przypadających na obywatela 
niż w innych krajach socjalistycznych, nie mówiąc już o Zachodzie), z drugiej zaś starając się 
rozwiązać problem zbyt dużej liczby tytułów, co prowadziło do rozdrabniania środków i dublo-
wania się treści poszczególnych czasopism5. Proponowano przekształcenie niektórych tygodni-
ków w miesięczniki, likwidację pewnych pism bądź też łączenie kilku podobnych w jedno nowe 
czasopismo, poświęcone określonej tematyce6.

W wypadku oddziaływania na rynek prasowy można wręcz mówić o próbie jego projekto-
wania pod kątem atrakcyjności treściowej i skuteczności oddziaływania politycznego. W 1973 r. 
w związku z pierwszym krokiem ku centralizacji ruchu młodzieżowego i utworzeniem Federacji 
Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej przeprowadzono zmiany w tym sektorze prasy, 

3 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944–1991, Warszawa 1991, s. 390.
4 D. Stola, Partia i jej finanse [w:] PZPR jako machina władzy, red. D. Stola, K. Persak, Warszawa 2012, s. 45–47.
5 AAN, KC PZPR, Wydział Propagandy, Prasy i Wydawnictw [dalej: WPPiW], XXXII-6, Propozycje dotyczące 
weryfikacji aktualnego stanu w zakresie wydawnictw prasowych, 1972 r., k. 5.
6 Ibidem, k. 42–48.
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„modelując” go na nowo z założeniem, że powinien się na nim znajdować jeden główny dziennik 
młodzieżowy, pismo ilustrowane, pismo dla dziewcząt, pismo inteligenckie, miesięcznik teore-
tyczny, kulturalno-oświatowy, a także organy poszczególnych związków i organizacji. W ten 
sposób za pomocą jednego dokumentu zaprojektowano cały segment rynku, w tym nakłady 
i formę poszczególnych czasopism, ich grupy docelowe oraz miejsce w systemie propagandowo-
-wychowawczego oddziaływania na młodzież7.

W założeniach partyjnej polityki prasowej widać pewną dwoistość. W cytowanym wcześniej 
dokumencie Zespołu Prasowego z 1972 r. postulowano, by „zapewnić każdemu obywatelowi 
możliwość nabycia takich gazet, które najbardziej mu odpowiadają, czyli – jeśliby spojrzeć na to 
z innego punktu widzenia – zapewnić dysponentowi politycznemu dotarcie do każdego obywatela 
za pomocą najwłaściwszego kanału”8. Z jednej więc strony starano się tworzyć prasę „dla ludzi”, 
czego elementem miało być rozwijanie tytułów popołudniowych oraz czasopism ilustrowanych, 
kobiecych, dziecięcych, młodzieżowych czy sportowych, z drugiej – nadal widziano w prasie 
ważne narzędzie pracy ideowo-politycznej i oddziaływania partii na społeczeństwu, czego przy-
kładem może być np. postulat rozwijania wojewódzkiej prasy partyjnej jako głównego medium 
terenowego9.

Najważniejszą rolę w tym politycznym obliczu prasy miała odgrywać „Trybuna Ludu”, która 
tradycyjnie zajmowała pozycję „pisma numer jeden” PRL. Pozycję tę planowano jeszcze wzmoc-
nić, o czym świadczy uchwała Biura Politycznego z kwietnia 1972 r. „o dalsze umocnienie roli 
i pozycji organu KC PZPR »Trybuny Ludu«”, w której stwierdzano: „Wzbogacać trzeba funkcję 
»Trybuny Ludu« jako organu KC Partii wypowiadającego wiążące członków partii i instancje 
partyjne opinie i oceny oraz jako pisma przedstawiającego oficjalną wykładnię stanowiska Polski 
w kwestiach polityki międzynarodowej, pisma o rozbudowanym dziale informacji i publicystyki 
zagranicznej”. I dalej: „»Trybuna Ludu« musi być traktowana w sposób szczególny, posiadać 
najwyższą rangę wśród wszystkich dzienników, a autorytet »Trybunie« muszą budować wszystkie 
instancje partyjne”. W dalszej części tego dokumentu powierzano partyjnemu dziennikowi rolę 
medium upowszechniającego program partii (szczególnie VI Zjazdu), naświetlającego partyjny 
punkt widzenia, organizującego i promującego „ludzi dobrej roboty” itd.10 W notatce na temat 
realizacji uchwały z listopada 1973 r. podkreślano, że mimo sukcesów przed tytułem tym stoi 
nadal sporo wyzwań, m.in. poprawa rozwiązań organizacyjnych, a także podniesienie poziomu 
publicystyki ekonomicznej, rolniczej, wewnątrzpartyjnej czy młodzieżowej11. 

Ważnym elementem zmian było też zwiększanie nakładu partyjnego dziennika, który po 1956 r. 
doświadczył (podobnie jak znaczna część tytułów) gwałtownego obniżenia – o ile w momencie 
powrotu Władysława Gomułki do władzy „Trybuna Ludu” ukazywała się w liczbie ok. 557 tys. 
egzemplarzy, o tyle w następnych latach musiała się zadowolić nakładem o połowę mniejszym12. 
W latach sześćdziesiątych dziennik notował powolny wzrost liczby wydawanych egzempla-
rzy, szybsze zmiany nastąpiły jednak w latach siedemdziesiątych – w 1971 r. „Trybuna Ludu” 

7 AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-35, Notatka informacyjna o prasie dla dzieci i młodzieży, 10 XI 1972 r., 
k. 159–161; AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-10, Notatka w sprawie zmian modelowych w działalności wydaw-
niczej dla dzieci i młodzieży, 31 V 1973 r., k. 37–50.
8 AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-6, Propozycje dotyczące weryfikacji aktualnego stanu w zakresie wydawnictw 
prasowych, 1972 r., k. 7.
9 Ibidem, k. 7–8.
10 AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-5, Uchwała Biura Politycznego KC PZPR o dalsze umocnienie roli i pozycji 
organu KC PZPR „Trybuny Ludu”, kwiecień 1972 r., k. 26–36.
11 AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-7, Wnioski w sprawie dalszego rozwoju i umacniania roli organu KC PZPR 
„Trybuny Ludu”, 30 XI 1973 r., k. 220–225.
12 R. Habielski, Polityczna historia mediów w Polsce..., s. 243.
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ukazywała się już w nakładzie 474 tys. egzemplarzy dziennie, a w 1977 r. aż 891 tys. (w latach 
osiemdziesiątych osiągnięto nakład milionowy)13. 

Od września 1972 r. zaczęto organizować w Warszawie Święto „Trybuny Ludu” – festyn, 
w czasie którego przybliżano dziennik czytelnikom, próbując zwiększyć atrakcyjność partyjnej 
prasy. Oprócz sympozjum dziennikarzy z krajów socjalistycznych, wystaw „Lenin w Polsce” 
i „60 lat »Prawdy«” czy też opowiadającego o Wielkim Proletariacie pokazu światło-dźwięk na 
Cytadeli, organizowano więc także koncerty czołowych artystów krajowych i zagranicznych, 
pokazy sztucznych ogni, samolotów sportowych i mody czy też zawody sportowe, którym towa-
rzyszył lepiej niż zwykle zaopatrzony handel i gastronomia oraz loteria z cennymi nagrodami 
(m.in. wycieczkami)14.

O miejscu, jakie zajmowała „Trybuna Ludu” wśród innych tytułów w kraju, świadczą też 
wydarzenia z 11 maja 1973 r. Tego dnia w Domu Słowa Polskiego, największej drukarni w kraju 
przygotowującej m.in. również ten dziennik, wybuchł pożar, który uniemożliwił normalny druk 
wielu czasopism. Na zwołanym w trybie pilnym zebraniu z udziałem sekretarza Łukaszewicza 
podjęto decyzję o wydrukowaniu „Trybuny Ludu” w Białymstoku, Olsztynie i Rzeszowie. Do 
zabezpieczenia całej „operacji TL” (jak ją potem określono) użyto środków nadzwyczajnych: 
przygotowane w stolicy matryce ze złożonym dziennikiem przewieziono do Rzeszowa wojsko-
wymi samolotami Ił-14 oraz samolotem udostępnionym przez Ministerstwo Przemysłu Maszy-
nowego, do dwóch pozostałych drukarni przetransportowano je szybkimi samochodami z MSW. 
Do Warszawy wydrukowany dziennik przerzucono transportem lotniczym oraz samochodowym. 
W akcji wzięło udział łącznie siedem samolotów, 35 samochodów ciężarowych (udostępnionych 
przez MON i MSW) oraz osiem samochodów osobowych. Wstępne koszty tylko tej jednorazowej 
operacji oceniano na ok. 950 tys. zł, z czego połowę stanowił transport lotniczy. Udało się jednak 
osiągnąć sukces i „Trybuna Ludu” została dostarczona do Warszawy i innych miast bez większych 
opóźnień15. Górę nad względami finansowymi wziął prestiż – władze obawiały się, że wszelkie 
problemy w dystrybucji „gazety numer jeden” mogłyby zostać odebrane jako oznaka kryzysu.

Wraz z końcem 1972 r. decyzją władz partyjnych zlikwidowano Agencję Robotniczą – funk-
cjonującą od lat czterdziestych agencję prasową, dostarczającą informacji prasowych i komentarzy 
dla terenowych organów PZPR (w 1967 r. zakres jej działania rozszerzono także na prasę „czy-
telnikowską” i popołudniową)16. Jej kompetencje scedowano głównie na istniejące już agencje 
prasowe (PAP i „Interpress”), swoje zadanie otrzymała też jednak „Trybuna Ludu”. Powstał w niej 
dział prasy terenowej, który miał za zadanie zamawianie w głównej redakcji tekstów (przede 
wszystkim komentarzy) na temat spraw krajowych i międzynarodowych oraz wydarzeń z życia 
partii. Teksty te były przedrukowywane w wojewódzkich dziennikach partyjnych, zwłaszcza 
mających słabsze zespoły17.

13 M. Mazur, Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL 1956–1980. Model analityczno-
-koncepcyjny, Warszawa 2003, s. 32.
14 AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-117, Notatka w sprawie Święta „Trybuny Ludu”, 17 VII 1972 r., k. 29–30; 
ibidem, Ramowy program Święta „Trybuny Ludu”, k. 31–34; ibidem, Informacja o założeniach programowych 
Święta „Trybuny Ludu” zatwierdzonych przez Sekretariat KC PZPR, k. 45–48.
15 AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-35, Przebieg operacji druku „Trybuny Ludu” w dniu 11 V br., 12 V 1973 r., 
k. 64–66; ibidem, Przebieg operacji „TL”, k. 67–68.
16 AAN, KC PZPR, WPPiWw, XXXII-117, Notatka w sprawie Agencji Robotniczej, 8 VI 1972 r., k. 191–195; 
ibidem, Notatka dotycząca korzyści wynikających z realizacji decyzji o zawieszeniu działalności Agencji Robot-
niczej z dniem 31 XII 1972 r., 30 XII 1972 r., k. 183–184; ibidem, Plan likwidacji Agencji Robotniczej, 16 XI 
1972 r., k. 159–163.
17 AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-117, Notatka w sprawie utworzenia działu prasy terenowej w redakcji 
„Trybuny Ludu”, k. 155–156; AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-120, Pismo Igora Łopatyńskiego do Mariana 
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Aparat partyjny starał się też bezpośrednio wpływać na pracowników prasy, zarówno funkcyj-
nych, jak i szeregowych. Jesienią 1973 r. w ramach szerszej akcji wewnątrzpartyjnej zorganizowano 
rozmowy indywidualne z dziennikarzami. Przeprowadzono je wówczas z 5500 dziennikarzami 
partyjnymi i bezpartyjnymi (z których 3200 mieszkało w Warszawie). Według opracowanych 
przez WPPiW założeń akcji, głównym jej celem było „zwiększenie aktywności i zaangażowania 
dziennikarzy – członków partii i bezpartyjnych, w realizacji uchwał partii, w rzetelnym wypełnianiu 
i przyśpieszaniu realizacji zadań społeczno-gospodarczych i obowiązków prasy, radia i telewizji 
w rozwoju ofensywy ideologicznej i kształtowaniu świadomości społecznej”. Akcja była także 
okazją do wysłuchania uwag o problemach środowiska dziennikarskiego. Jak oceniali organizatorzy 
przedsięwzięcia, rozmowy zostały przychylnie odebrane przez środowisko, miały też merytoryczny 
charakter. Bez wątpienia stanowiły one dobrą okazję do zebrania informacji o nastrojach wśród 
dziennikarzy, jak również pozyskiwania ich dla władzy oraz inspirowania dalszych działań18.

Ważnym elementem systemu oddziaływania na media były też organizowane przez WPPiW 
narady z udziałem przedstawicieli poszczególnych tytułów: redaktorów naczelnych, ich zastęp-
ców czy też publicystów specjalizujących się w konkretnych zagadnieniach. Odtworzenie całego 
systemu narad jest niestety bardzo utrudnione z powodu niepełnego zachowania dokumentów, 
można jednak wskazać pewne jego elementy charakterystyczne.

Jednym z głównych pól sterowania, nie tylko zresztą prasą, ale i całością oddziaływania 
polityczno-ideologicznego, były organizowane w KC spotkania z udziałem sekretarzy komitetów 
wojewódzkich odpowiedzialnych za propagandę, redaktorów naczelnych prasy centralnej i tere-
nowych organów PZPR. W większości miały one na celu odpowiednie ukierunkowanie działań 
po ważniejszych wydarzeniach szczebla ogólnopartyjnego (VI Zjazd, plena, narady aktywu)19. 
Wydaje się także, że pełniły one ważną funkcję w przekazywaniu poleceń i wytycznych „cen-
trali” w „teren”, zwłaszcza że w dużej części to do instancji wojewódzkich (w wypadku prasy 
– organów KW) należała praca polityczna na niższym szczeblu organizacyjnym.

Oprócz sterowania mediami WPPiW koordynował też swoistą politykę informacyjną Komitetu 
Centralnego, polegającą na przekazywaniu środkom masowego przekazu wiadomości o bieżą-
cej pracy organów partyjnych i rządowych, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki. Poszczególne 
wydziały KC przedstawiały wyniki swojej działalności mediom na specjalnych cotygodniowych 
spotkaniach, o czym świadczą sporządzone z nich notatki. Niestety, zachowało się ich zaledwie 
kilka (wszystkie z przełomu maja i czerwca 1973 r.), co nie pozwala wysnuwać szerszych wnio-
sków na ten temat20. 

Kruczkowskiego, I zastępcy kierownika Wydziału Propagandy, Prasy i Wydawnictw KC PZPR, 6 XI 1973 r., 
k. 94–95.
18 AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-33, Informacja o przebiegu rozmów indywidualnych z dziennikarzami, 24 IX 
1973 r., k. 1–2; ibidem, Krótka informacja dotycząca przebiegu indywidualnych rozmów partyjnych w środowi-
sku dziennikarskim w wybranych kilku województwach, październik 1973 r., k. 3–5; ibidem, Notatka z rozmów 
partyjnych z dziennikarzami, k. 6–8; ibidem, Założenia rozmów indywidualnych w partii w 1973 r. (środowisko 
dziennikarskie), lipiec 1973 r., k. 12–16.
19 Zob. np. AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-27, Plan działania Wydziału Propagandy, Prasy i Wydawnictw KC 
PZPR po naradzie centralnego aktywu partyjnego, k. 49–50; AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-58, Wystąpienie 
tow. Wiesława Klimczaka na naradzie sekretarzy KW i naczelnych redaktorów organów partyjnych w Warszawie 
w dniu 15 II 1973 r., k. 272–289; AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-60, Stenogram z narady, 20 I 1972 r., cz. 1, 
k. 4–55.
20 AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-73, Notatka ze spotkania z przedstawicielami środków masowego przekazu 
w dniu 18 V 1973 r., k. 32–35; ibidem, Informacja z cotygodniowych spotkań w KC PZPR – wydziały KC i środki 
masowego przekazu, k. 36–41; ibidem, Informacja ze spotkania w KC PZPR w dniu 8 VI 1973 r., k. 48–50; ibidem, 
Informacja ze spotkania w KC PZPR w dniu 15 VI 1973 r., k. 56–58; ibidem, Informacja ze spotkania w KC PZPR 
w dniu 29 VI 1973 r., k. 59–61.
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Niezwykle ważne były natomiast narady redaktorów i publicystów specjalizujących się 
w określonej tematyce, w których brali udział przedstawiciele powiązanych z nią instytucji. 
Najczęściej informacje o nich wysyłał do redakcji sam WPPiW, podkreślając obowiązkowy 
udział zastępcy redaktora naczelnego odpowiedzialnego za tę tematykę bądź też szefa właści-
wego działu21. Przeważała tematyka gospodarcza bądź też polityka społeczna. W spotkaniach 
tych uczestniczyli najczęściej przedstawiciele rządu (ministrowie, wiceministrowie), którzy 
informowali o bieżącej działalności podległego im resortu w danej dziedzinie i udzielali odpo-
wiedzi na pytania dziennikarzy. Czasem głos zabierał także przedstawiciel Komitetu Centralnego 
(w wielu naradach uczestniczył jeden z ważniejszych współpracowników Gierka, sekretarz KC 
Jan Szydlak), częściowo całość podsumowywali przedstawiciele WPPiW (czasem osobiście 
był to Jerzy Łukaszewicz), którzy określali zadania środków masowego przekazu w popula-
ryzowaniu danej dziedziny22.

Zdarzało się jednak, że przedstawiciele władz przeistaczali się w komentatorów działań 
mediów. Przykładem może być tu narada dla redaktorów i publicystów zajmujących się tematyką 
rolną, z udziałem przedstawicieli ministerstw, z 22 czerwca 1972 r. Dyskusję podsumowywał 
Kazimierz Barcikowski, sekretarz KC odpowiedzialny za sprawy rolnictwa. W swoim wystąpieniu 
skupił się na skomentowaniu działań środków masowego przekazu w sferze informacji o zmianach 
w rolnictwie i tematyce wiejskiej, przytaczając przykłady niewłaściwych, jego zdaniem, mate-
riałów prasowych. „Jak my potępiamy różnych projektantów za złe projekty budowlane, za złe 
inwestycje, no towarzysze to i u nas musi być trochę solidności w informacji. Nie można puszczać 
w szanującej się gazecie takich głupstw, to powinno być poniżej godności zespołu” – mówił23.

Równolegle do kontroli całego systemu prasowego WPPiW zajmował się bieżącym nadzo-
rem nad funkcjonowaniem prasy. Podstawą były tu plany działalności propagandowej, przy-
gotowywane przez wydział i akceptowane przez wyższe instancje partyjne. Wyznaczały one 
główne obszary zainteresowania propagandy, określając odgórne założenia i treści24. Na ich 
podstawie przygotowywano plany działania pionu odpowiedzialnego za prasę, radio i telewi-
zję, które później konkretyzowano za pomocą notatek określających przebieg poszczególnych 
kampanii prasowych.

Już pobieżna kwerenda w materiałach WPPiW pokazuje, że to właśnie w obrębie KC przy-
gotowywano znaczną część głównych kampanii prasowych, realizowanych następnie przez 
„Trybunę Ludu”, prasę terenową i tematyczną. W komórce tej powstawały plany publikacji 
poświęconych konkretnej bieżącej sprawie (np. sesjom sejmu czy plenom KC)25, a także różnego 

21 AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-59, Dalekopis Wydziału Propagandy, Prasy i Wydawnictw KC PZPR, 1 IX 
1972 r., k. 107; AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-68, Pismo Wydziału Propagandy, Prasy i Wydawnictw KC PZPR 
do redaktorów naczelnych organów KW PZPR i dzienników centralnych, 8 VI 1972 r., k. 187.
22 Zob. np. AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-68, Stenogram z narady Wydziału Propagandy KC, 13 VI 1972 r., 
k. 192–239. 
23 AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-68, Stenogram z informacji w Wydziale Propagandy, Prasy i Wydawnictw 
KC PZPR, 22 VI 1972 r., k. 241–296; ibidem, Wypowiedź Barcikowskiego, k. 273–296.
24 AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-27, Plan pracy propagandowo-politycznej i wewnątrzpartyjnej na III kwartał 
1972 r., k. 144–162; AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-29, Plan pracy propagandowo-politycznej na I półrocze 
1973 r., k. 1–36; ibidem, Główne kierunki i problematyka pracy ideowo-wychowawczej i politycznej partii na 
II półrocze 1973 r., k. 58–82; AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-30, Plan ideologicznej i propagandowej pracy 
partii w pierwszym półroczu 1974 r., k. 16–53; ibidem, Plan ideologicznej i propagandowej pracy partii w II pół-
roczu 1974 r., k. 57–97; AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-31, Główne problemy pracy propagandowej w 1975 r., 
k. 11–36.
25 Zob. np. AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-27, Kierunkowe zadania prasy, radia, telewizji i filmu dokumen-
talnego w kampanii wyborczej do Sejmu PRL, styczeń 1972 r., k. 5–8; ibidem, Plan ważniejszych publikacji po 
VI Plenum w prasie centralnej, radiu i TV na IV kwartał 1972 r., 11 X 1972 r., k. 51–62; AAN, KC PZPR, WPPiW, 
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rodzaju kampanie propagandowe, przede wszystkim gospodarcze, m.in. związane z oszczędnością 
materiałów, zmianami w systemie płac czy opracowanymi w 1972 r. założeniami propagandy 
spożycia ryb, którą miano realizować m.in. w radiu i telewizji, „Przyjaciółce”, „Kobiecie i Życiu” 
oraz „Expressie Wieczornym”26.

Wydaje się, że w wielu wypadkach można mówić wręcz o „ręcznym sterowaniu” mediami. 
Widać to wyraziście w kontekście strategii informacyjnych w związku z wydarzeniami międzyna-
rodowymi, szczególnie dotyczącymi wojny wietnamskiej. W grudniu 1972 r. w KC przygotowano 
pięć tez do wykorzystania w prasie przy okazji sprawy zbombardowania polskiego statku MS 
„Józef Conrad” w porcie w Hajfong. Wśród nich znalazło się m.in. sugerowane prasie stwier-
dzenie, że „stosowanie brutalnej siły przeciwko narodowi wietnamskiemu ujawnia raz jeszcze 
rzeczywiste stanowisko tych sił imperializmu amerykańskiego, które zmierzają do dalszej konty-
nuacji wojny i popierają marionetkowy reżim w Sajgonie i nie chcą pogodzić się z ustanowieniem 
pokoju w Wietnamie i w całych Indochinach”. Co ciekawe, notatkę kończyło stwierdzenie, że 
w komentarzach trzeba utrzymywać stanowczy ton, lecz nie należy posługiwać się przymiotni-
kami w rodzaju „cyniczny” czy „zbrodniczy”27. Po podpisaniu w marcu 1973 r. porozumienia 
paryskiego kończącego amerykański udział w wojnie w podobnym dokumencie stwierdzano, że 
na łamach prasy polskiej „nie należy prowadzić wojny wietnamskiej po podpisaniu rozejmu”28.

W kwietniu 1972 r. Biuro Polityczne zatwierdziło uporządkowane zasady relacjonowania 
spotkań i wydarzeń z udziałem przedstawicieli władz partyjnych i rządowych. Specjalny dokument 
miał systematyzować działanie środków masowego przekazu i prawdopodobnie w jakiś sposób 
ograniczać zalew informacji o różnych wydarzeniach z udziałem mniej ważnych przedstawicieli 
PZPR i rządu. Spotkania na szczeblu wojewódzkim czy miejskim miały być dokładniej omawiane 
tylko w wypadku wykorzystania ich do przedstawienia spraw szerszych z upoważnienia Biura 
Politycznego bądź Sekretariatu KC. Dokument określał kolejność wymieniania poszczególnych 
dygnitarzy w relacjach prasowych oraz miejsce informowania o wizytach członków władz w zakła-
dach pracy na łamach „Trybuny Ludu” (specjalna rubryka na 3 i 4 stronie), a także stwierdzał, 
że sprawozdania z wizyt I sekretarza KC PZPR, premiera i przewodniczącego Rady Państwa 
powinny być umieszczane na pierwszej stronie partyjnego dziennika29.

XXXII-29, Plan działań propagandowych związanych z Rokiem Nauki Polskiej, k. 181–184; AAN, KC PZPR, 
WPPiW, XXXII-35, Założenia kampanii prasowo-informacyjnej przed VI Kongresem ZSL (2–4 IV 1973 r.), gru-
dzień 1972 r., k. 240–241; AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-36, Zalecenia dla prasy, radia i telewizji w związku 
z 29 rocznicą zwycięstwa nad faszyzmem oraz V Krajowym Kongresem ZBoWiD, 28 IV 1974 r., k. 54–55.
26 AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-40, Założenia propagandy spożycia ryb w TV, radio, w prasie kobiecej 
i popołudniowej, 19 IV 1972 r., k. 119–124; zob. także AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-30, Plan ważniejszych 
tematów związanych z edukacją ekonomiczną społeczeństwa w 1974 r., k. 10–12; ibidem, XXXII-33, Tezy 
w sprawie kierunków propagandy ekonomicznej wynikających z zadań planu społeczno-gospodarczego rozwoju 
kraju w r. 1974, k. 75–91; AAN, KC PZPR, WPPiW, XXX-35, Wybrane propozycje tematów z zakresu rolnictwa 
i przemysłu rolno-spożywczego do podjęcia w prasie, radio i telewizji, k. 218–223; AAN, KC PZPR, WPPiW, 
XXXII-36, Wytyczne dla prasy, radia i telewizji w sprawie podjęcia problematyki pracy handlu wewnętrznego 
i usług, 13 V 1974 r., k. 58–59; ibidem, Kierunki dalszego propagowania programu socjalno-płacowego w prasie, 
radio i telewizji, k. 165–173; AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-40, Wstępne propozycje tematyczne, dotyczące 
oszczędności surowców, 19 IX 1972 r., k. 260–261; ibidem, Główne założenia i kierunki dyskusji nad projektem 
Kodeksu pracy w środkach masowego przekazu, 28 X 1972 r., k. 287–290.
27 AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-33, Tezy dla prasy w związku ze zbombardowaniem polskiego statku w porcie 
Hajfong, [po 20 XII 1972 r.], k. 180–181.
28 AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-35, Kierunkowe wytyczne dla prasy, RTV w zakresie problematyki wiet-
namskiej, 18 IV 1973 r., k. 51–52.
29 AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-37, Zasady relacji prasowych, radiowych i telewizyjnych z uroczystości, 
spotkań i narad, 18 IV 1972 r., k. 40–42.
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Inicjatywa ta, mająca na celu najprawdopodobniej uporządkowanie informacji o aktywności 
władz, przyniosła efekt odwrotny do zamierzonego – relacje z kolejnych wizyt gospodarskich 
i spotkań Edwarda Gierka z różnymi grupami zawodowymi stały się codziennością, przyczyniając 
się do wytworzenia w społeczeństwie specyficznego odczucia na temat propagandy wokół osoby 
przywódcy30.

Ważnym rodzajem kontroli prasy były wytyczne przygotowywane przez WPPiW dotyczące 
relacjonowania różnego rodzaju wydarzeń o charakterze politycznym (np. posiedzeń sejmu, wizyt 
dygnitarzy w terenie). Notatki te zawierały nie tylko ogólny plan publikacji, ale także wytyczne 
dotyczące przygotowania własnych relacji – zwykle były one ograniczone do PAP oraz „Trybuny 
Ludu”, ewentualnie lokalnego dziennika partyjnego bądź też pisma specjalizującego się w danej 
dziedzinie (w wypadku działalności organizacji młodzieżowych – „Sztandaru Młodych”, związków 
zawodowych – „Głosu Pracy” itd.). Wydział określał także objętość i charakter publikowanych 
przez inne tytuły materiałów opracowanych przez PAP, np. diariuszów obrad czy wygłaszanych 
przemówień. Można tu nawet mówić o pewnej gradacji tytułów – o ile „Trybuna Ludu” miała 
zamieszczać zwykle całe przemówienia, o tyle już w dziennikach „czytelnikowskich” bądź popo-
łudniowych ukazywały się ich krótsze omówienia31.

Zazwyczaj wyłączność na przygotowywanie informacji z różnego rodzaju wydarzeń miała 
Polska Agencja Prasowa. Po części było to związane ze specyfiką agencji prasowej, która stanowi 
źródło informacji dla innych środków masowego przekazu. Można widzieć to jednak również 
w innym kontekście – ograniczenie możliwości samodzielnego relacjonowania powoduje, że 
łatwiej jest kontrolować jedyne źródło powstawania informacji – w tym wypadku PAP – uzyskując 
efekt jednorodności. Warto dodać, że podobną metodę, jeszcze bardziej ograniczającą możliwość 
indywidualnych działań redakcji, stosowano w stalinowskim modelu prasy, co, jak zwraca uwagę 
Andrzej Kozieł, było w latach pięćdziesiątych jednym z powodów niezadowolenia środowiska 
dziennikarskiego32.

Do podobnych praktyk powrócono (przynajmniej w części) w latach siedemdziesiątych, o czym 
świadczyć może incydent, który miał miejsce na łamach „Sztandaru Młodych” w kwietniu 1975 r. 
W numerze z 14 kwietnia młoda dziennikarka opracowująca depeszę PAP o pożarze w kopalni 
„Manifest Lipcowy” nieopatrznie wycięła z niej informację o udziale w akcji ratunkowej radziec-
kich fachowców wraz ze sprzętem z ZSRR. W wyniku tej ingerencji w przygotowany przez 
agencję tekst redaktorka otrzymała naganę (nie potraktowano jej ostrzej z powodu małego stażu 
zawodowego i doświadczenia), cofnięciem kwartalnej premii ukarano też sekretarza redakcji, 

30 Zwrócił na to uwagę Tomasz Mielczarek, Od „Nowej Kultury” do „Polityki”..., s. 66. Na marginesie zupeł-
nie innej wypowiedzi w bardzo trafny sposób styl ten scharakteryzował gen. Edwin Rozłubirski: „Kiedyś jeden 
z moich przyjaciół zwrócił mi na to uwagę, pytając mnie, czy chcę kupić życiorys Gierka w odcinkach po złotówce. 
Kiedy kiwnąłem głową potakująco, rzekł mi: »To kupuj sobie codziennie w kiosku »Życie Warszawy«, tam go 
znajdziesz«. I faktycznie, na każdej pierwszej stronie tej gazety znajdowałem: Gierek zaszczycił, odwiedził, był, 
spotkał się, przyjął, wrócił, wyjechał, na czele itp., itd. Trąbiono o tym od rana do wieczora w prasie, telewizji, 
radiu” (L. Kowalski, Generałowie, Warszawa 1992, s. 188).
31 AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-37, Relacje prasowe o uroczystościach w Oświęcimiu w dniu 15 X 1972 r., 
12 X 1972 r., k. 39; ibidem, Relacje prasowe, radiowe i telewizyjne z najważniejszych wydarzeń krajowych w dniu 
6 V 1972 r., 5 V 1972 r., k. 45–47; ibidem, Plan obsługi propagandowej VIII plenarnego posiedzenia Sejmu PRL, 
k. 127–129; ibidem, Zasady obsługi propagandowej VII Kongresu Związków Zawodowych (13–15 XI 1972 r.), 
3 XI 1972 r., k. 139–144; ibidem, Plan obsługi prasowej VI Plenum KC PZPR w dniu 27 IX 1972 r., 23 IX 1972 r., 
k. 172–173; AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-38, Zasady obsługi propagandowej zjazdów związków młodzieży, 
24 I 1973 r., k. 5–6; AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXI-39, Plan obsługi prasowo-propagandowej Ogólnopartyjnego 
Czynu w roku 1974, 6 V 1974 r., k. 151.
32 A. Kozieł, Studium o polityce prasowej PZPR.., s. 72, 96–98.
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który źle dopilnował sprawy33. Trudno określić powszechność tego typu reakcji na omijanie 
pozycji PAP, jednak powyższy przykład wydaje się znaczący.

W początkach 1973 r. WPPiW i Sekretariat KC przedstawiły projekty zmierzające do ogranicze-
nia zasięgu ingerencji cenzorskich w mediach z jednoczesnym zwiększeniem odpowiedzialności 
polityczno-społecznej redaktorów naczelnych za działalność redakcyjną. Oczywiście, można te 
założenia traktować jako element częściowej liberalizacji systemu oraz zwiększenia zaufania do 
kierujących poszczególnymi mediami (same projekty określały to jako „podnoszenie rangi redak-
torów naczelnych”). Nie likwidowały one cenzury, ale przenosiły ją z poziomu administracyjnego 
na wewnątrzredakcyjny. Wiązało się to ze zmianą stron ewentualnego konfliktu o publikację 
zakwestionowanego materiału – zamiast konfliktu redakcji i redaktora naczelnego (tudzież jego 
zastępcy bądź sekretarza redakcji) z cenzorem dochodziło do sporu między dziennikarzem a jego 
przełożonym. Wzmacniałoby to automatycznie autocenzurę. Sam projekt traktowano jako pewną 
formę eksperymentu, realizowanego przez niektóre zaufane tytuły34.

Ostatnim narzędziem sprawowania polityki prasowej przez Wydział Propagandy, Prasy 
i Wydawnictw KC PZPR były oceny działalności poszczególnych tytułów, przygotowywane bądź 
to przez pracowników wydziału, bądź też przez specjalizującą się w tym komórkę RSW „Prasa-
-Książka-Ruch”. Kontrolowano zarówno poszczególne tytuły (szczebla centralnego i terenowego, 
partyjne i tematyczne), jak i publikacje na dany temat. Bardzo często ocena była podstawą do 
podjęcia decyzji o dalszym funkcjonowaniu jakiegoś tytułu35.

W okresie tym prawdopodobnie najostrzej oceniono tygodnik satyryczny „Szpilki”, kierowany 
przez Krzysztofa Teodora Toeplitza. Posługując się licznymi przykładami publikacji oraz ingerencji 
cenzorskich, zarzucano czasopismu prześmiewczość i szyderstwo, brak konstruktywnej krytyki, 
ekwilibrystykę intelektualną oraz nieznajomość polityczno-społecznych realiów kraju. Za taki 
obrót rzeczy winiono zwłaszcza kierownictwa redakcji (w tym osobiście Toeplitza), podkreślano 
także małe upartyjnienie zespołu. „Wydaje się, że w najbliższej przyszłości celowe jest rozważenie 
ewentualności dokonania zmian personalnych w zespole redakcyjnym” – konstatował Wacław 
Kapuściński, pracownik WPPiW36.

Bez wątpienia można uznać, że partyjne kierownictwo prasy prowadziło własną politykę wzglę-
dem tego rodzaju medium. Można zauważyć to na kilku poziomach. Po pierwsze, w początkach 
lat siedemdziesiątych zapadło kilka ważnych decyzji porządkujących i przekształcających polski 
system prasowy. Po drugie, prasy używano jako ważnego elementu kampanii propagandowych 
organizowanych przez ekipę Edwarda Gierka, przede wszystkim w zakresie gospodarki. Po trze-
cie zaś, instancje partyjne nadal znacząco wpływały na treści prasowe – można postawić nawet 

33 AAN, KC PZPR, WPPiW, XXX-126, Pismo redaktora naczelnego „Sztandaru Młodych” Rafała Łąkowskiego 
do zastępcy kierownika Wydziału Propagandy, Prasy i Wydawnictw KC PZPR Zdzisława Andruszkiewicza, 17 IV 
1975 r.
34 AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-33, W sprawie zadań GUKPPiW oraz podnoszenia rangi i odpowiedzialności 
redaktorów naczelnych prasy, radia i telewizji, 5 II 1973 r., k. 93–95.
35 AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-41, Uwagi dotyczące terenowej prasy partyjnej, „Trybuny Ludu” i „Życia 
Warszawy” w okresie pozjazdowym (13 XII 1971 – 12 I 1972), 17 I 1972 r., k. 121–129; ibidem, Uwagi dotyczące 
tygodnika „Literatura”, 23 IX 1972 r., k. 159–162; AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-42, Uwagi na temat „Sztandaru 
Ludu”, styczeń 1973 r., k. 1–17; ibidem, Analiza publikacji związanych z II Kongresem Nauki Polskiej na łamach 
wybranych dzienników i tygodników, 27 IV 1973 r., k. 69–76; ibidem, Analiza zawartości tygodnika „Polityka” 
w roku 1972 i w I kwartale roku 1973, lipiec 1973 r., k. 152–167; AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-43, Ocena 
publicystyki prasowej dotyczącej problematyki VII Plenum KC, 29 III 1974 r., k. 50–60.
36 AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-123, Notatka informacyjna o kierunkach i tendencjach profilu satyrycznego 
tygodnika „Szpilki” za okres 17 I – 19 III 1972 r.; ibidem, Notatka w sprawie działalności publicystyczno-satyrycznej 
Józefa Prutkowskiego na łamach „Szpilek”, 14 II 1972 r.; ibidem, Uwagi krytyczne dotyczące tygodnika „Szpilki”, 
14 IV 1972 r.
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tezę, że Wydział Propagandy, Prasy i Wydawnictw był swego rodzaju „nadredakcją”, ustalającą 
nie tylko agendę spraw do poruszenia przez media, ale często bezpośrednio inspirującą redakcje.

Warto zwrócić też uwagę na spełnianie przez WPPiW swoistej funkcji informacyjnej wzglę-
dem władz partyjnych – to właśnie jego pracownicy nadzorowali różnego rodzaju działania 
mające na celu możliwie jak najszersze (oczywiście, w ramach zakreślonych przez same władze) 
poinformowanie dziennikarzy o aktualnych reformach czy realizacji polityki gospodarczej. Rolę 
taką odgrywały nie tylko narady z udziałem ministrów i przedstawicieli KC odpowiedzialnych 
za gospodarkę, ale także przesyłanie do poszczególnych tytułów omówień najważniejszych 
problemów związanych z konkretnymi zmianami37. 

Przeanalizowany materiał pokazuje, że w głównym obszarze zainteresowań Wydziału Propa-
gandy, Prasy i Wydawnictw KC znajdowała się tylko część mediów – Polska Agencja Prasowa, 
„Trybuna Ludu”, wojewódzkie dzienniki partyjne (z „Życiem Warszawy” i katowicką „Trybuną 
Robotniczą” na czele), kilka innych głównych dzienników centralnych i w dużo mniejszym zakre-
sie prasa wiejska oraz niektóre tygodniki – co ciekawe, wydaje się, że o wiele bardziej WPPiW 
interesował się np. „Życiem Gospodarczym” niż mającą status organu KC „Polityką”. Poza tym 
zestawem pozostaje cała grupa różnego rodzaju pism o charakterze społeczno-kulturalnym czy 
po prostu popularnym, tylko pośrednio pełniących funkcje polityczne. Skłania to do postawienia 
hipotezy o zauważalnym w tamtym czasie swoistym wyłączeniu z obszaru zainteresowania polityki 
pewnego segmentu prasy i wyznaczeniu mu o wiele bardziej „miękkiej” roli, sprowadzającej się 
raczej do kształtowania właściwych postaw społecznych (nie ideologicznych) czy wspomagania 
działań dotyczących rynku.

Wydaje się, że całość polityki prasowej epoki „wczesnego Gierka” można określić właśnie jako 
biegnącą dwutorowo. Z jednej strony partyjny dysponent prasy zauważył, że prasy (czy w ogóle 
mediów) nie można sprowadzać jedynie do roli „pasa transmisyjnego” programu politycznego 
partii do społeczeństwa. Wiązała się z tym próba dostosowania oferty prasowej do oczekiwań 
czytelników, z powodu przyrodzonej cechy gospodarki centralnie planowanej sprowadzona 
do pewnego wyobrażenia o ich potrzebach. Z drugiej strony partia (za pomocą odpowiednich 
instancji) nie rezygnowała z kontroli nad działaniami prasy, łącząc różne metody inspirowania 
i narzucania odpowiednich dla siebie treści poszczególnym tytułom. Kultywowała tutaj tradycję 
zarządzania prasą wypracowaną przez komunistów tuż po wojnie i realizowaną przez niemalże 
cały okres istnienia Polski Ludowej (z większą przerwą na dwa okresy odwilży – w 1956 r. 
i w latach 1980–1981). Jak widać, pierwsza połowa lat siedemdziesiątych była dla prasy (i nie 
tylko zresztą niej) okresem częściowej liberalizacji, przy jednoczesnym niezachwianym trwaniu 
wielu zasadniczych fundamentów systemu.

37 Przykład: AAN, KC PZPR, WPPiW, XXXII-35, Informacja dla redakcji w sprawie funduszów zakładowych: 
nagród, socjalnego i mieszkaniowego, b.d., k. 97–101.
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elżbieta Kosobudzka 
Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Działania operacyjne aparatu bezpieczeństwa 
PRL wobec biskupów ordynariuszy lubelskich 
w latach 1946–1989

Problematyka inwigilacji biskupów oraz kurii biskupiej w Lublinie przez organy aparatu 
bezpieczeństwa PRL w latach 1946–1989 została ujęta w różnych aspektach w kilku publikacjach 
naukowych, które jednakże nie wyczerpują problemu1. W poniższym artykule przedstawiłam wyni-
ki źródłowej analizy działań operacyjnych aparatu bezpieczeństwa PRL wobec trzech biskupów 
ordynariuszy lubelskich: bp. Stefana Wyszyńskiego (1946–1948), bp. Piotra Kałwy (1949–1974) 
oraz bp. Bolesława Pylaka (1975–1989). 

Urząd Bezpieczeństwa wobec bp. Stefana Wyszyńskiego (1946–1948)
Sposób działania organów aparatu bezpieczeństwa wobec księży w latach 1944–1948 najtraf-

niej oddaje informacja z protokołu trzeciej odprawy kadry kierowniczej Wojewódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie z sierpnia 1945 r.: ,,Bezpieczeństwo zasadniczo nie 
walczy z duchowieństwem, ale tam również należy szukać wrogów”2. W okresie, kiedy funkcję 
biskupa ordynariusza lubelskiego pełnił Stefan Wyszyński (1946–1948)3, władze PRL jedynie spo-
radycznie decydowały się na działania represyjne (jeden przypadek zabójstwa księdza przez UB4). 

1 D. Gałaszewska-Chilczuk, Działania aparatu bezpieczeństwa wobec biskupa lubelskiego Piotra Kałwy w latach 
1949–1974 [w:] Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce, red. A. Dziurok, Warszawa 2009, s. 118–154; 
M. Sobieraj, Działania operacyjne SB wobec kurii lubelskiej w latach 1975–1989 [w:] ibidem, s. 155–180; J. Wrona, 
Ks. Wojciech Olech, kanclerz kurii biskupiej w Lublinie – szukanie modus vivendi [w:] Od Piłsudskiego do Wałęsy. 
Studia z dziejów Polski w XX wieku. Księga jubileuszowa w 70 rocznicę urodzin prof. Andrzeja Paczkowskiego, 
Warszawa 2008, s. 179–212; T. Brzustowski, Studium perfidii. Bezpieka wobec lubelskiego Kościoła katolickiego 
za czasów Biskupa Piotra Kałwy w latach 1949–1974, Lublin 2010. Brak publikacji o inwigilacji kurii biskupiej 
w Lublinie w latach 1944–1948. 
2 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie [dalej: AIPN Lu], 24/8, Protokoły z kontroli wycin-
kowej oraz protokoły z odpraw WUBP w PUBP, Protokół z narady WUBP w Lublinie, 16–17, 18 VIII 1945 r., 
k. 72; L. Piłat, Metody działania Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie wobec Kościoła 
katolickiego w latach 1944–1949 w świetle zasobów archiwalnych lubelskiej Delegatury Urzędu Ochrony Państwa 
[w:] Aparat ucisku na Lubelszczyźnie w latach 1944–1956 wobec duchowieństwa katolickiego, red. Z. Zieliński, 
Lublin 2000, s. 97.
3 Stefan Wyszyński (1901–1981) – biskup ordynariusz lubelski od 4 III 1946 r. do 12 XI 1948 r. (P. Stopniak, 
J.E. Ks. dr Stefan Wyszyński biskupem lubelskim, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” [dalej: WDL] 1981, 
R. 55, s. 122; idem, Konsekracja i ingres biskupa, ibidem, s. 176–178; Ks. Bp Stefan Wyszyński – biskup lubelski 
(26 maja 1946 – 30 stycznia 1949)(szkic monograficzny), ibidem, s. 130; B. Pylak, Stefan Wyszyński, Biskup lubelski 
1946–1949, Lublin 2000, s. 16–17; P. Raina, Biskup lubelski [w:] idem, Kardynał Wyszyński. Droga na Stolicę 
Prymasowską, Warszawa 1998). 
4 W 1948 r. ofiarą zabójstwa na zlecenie UB padł ks. Jan Szczepański, proboszcz w Rzeźnicy Bychawskiej (M. Nita, 
Lubelski Popiełuszko czasów bierutowskich ks. Jan Szczepański (1890–1948), „Nasz Dziennik”, 25–26 VIII 1997). 
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Dla WUBP w Lublinie był to okres kształtowania się struktury organizacyjnej, wypracowywania 
najskuteczniejszych metod walki z Kościołem katolickim oraz przygotowywania do zasadniczych 
działań, które nastąpią w 1949 r. 

W latach 1946–1948 działania operacyjne wobec duchowieństwa i biskupów prowadziła 
Sekcja 5 Wydziału V WUBP w Lublinie (do lutego 1953 r.5). Korzystała przy tym głównie 
z osobowych źródeł informacji6 oraz z ewidencji operacyjnej. Informacji o kazaniach dostar-
czali informatorzy. W sposób szczególny WUBP w Lublinie traktował publiczne wystąpienia 
bp. Stefana Wyszyńskiego, na które delegowano któregoś z bardziej doświadczonych funk-
cjonariuszy Sekcji 57. 

Od 1946 r. WUBP w Lublinie prowadził ewidencję kleru diecezjalnego, w tym także pracow-
ników kurii wypowiadających się negatywnie o ówczesnym systemie politycznym8. Najczęściej 
stosowaną formą były rozpracowania ewidencyjne. Do ich wszczęcia wystarczała jedynie infor-
macja o tzw. wrogim wystąpieniu. W wypadku rozpracowań ewidencyjnych WUBP w Lublinie 
zajmował się jedynie gromadzeniem i ewentualnie selekcją informacji uzyskiwanych od infor-
matorów, nie mając właściwie możliwości podjęcia działań represyjnych9. 

Ponadto Wydział V prowadził tzw. rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z księżmi, których 
działalność uznawano za szczególnie szkodliwą. Celem takiej rozmowy było z jednej strony zastra-
szenie, a z drugiej uzyskanie interesujących informacji i wysondowanie pod kątem ewentualnego 
werbunku. Funkcjonariusze często mieli problemy z prowadzeniem tych rozmów, dlatego też 
Wydział V wielokrotnie zwracał się do Departamentu V z prośbą o przesyłanie szczegółowych 
instrukcji, które ułatwiłyby funkcjonariuszom z niskim wykształceniem prowadzenie rozmów 
ostrzegawczych z duchownymi10. 

W omawianym okresie poważny problem dla bezpieki stanowił niedobór wartościowej agen-
tury, uniemożliwiający głębszą infiltrację duchowieństwa i samego bp. Wyszyńskiego. Najcen-
niejszym osobowym źródłem informacji, jakie udało się zwerbować WUBP w Lublinie w 1947 r., 
był informator o pseudonimie ,,Bagiński”, który dostarczał niezwykle szczegółowych informacji 
o biskupach i innych księżach z diecezji lubelskiej. To głównie z jego doniesień zachowanych 
w teczce personalnej11 i w teczce pracy12 poznajemy sytuację w diecezji za czasów bp. Wyszyń-
skiego, a później jego następcy bp. Piotra Kałwy. 

5 AIPN Lu, 29/6, Raporty miesięczne kierownictwa Wydziału V WUBP w Lublinie, Raport okresowy naczelnika 
Wydziału V WUBP w Lublinie za czerwiec 1948 r., k. 30–38; ibidem, Raport okresowy naczelnika Wydziału V 
WUBP w Lublinie za październik 1948 r., k. 83–99; L. Piłat, Metody działania Wojewódzkiego Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego…, s. 100–101. 
6 W sprawozdaniu Sekcji 5 Wydziału V WUBP w Lublinie z kwietnia 1948 r. jest mowa o 27 osobowych źród-
łach informacji, w większości przekazujących dane dotyczące księży (AIPN Lu, 29/8, Sprawozdania dekadowe 
i miesięczne Sekcji 3, 4, 5 i 6 Wydziału V WUBP za okres 1–30 IV 1948 r., k. 244–248).
7 Ibidem; L. Piłat, Metody działania Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego…, s. 102. 
8 Obowiązek ten nakładała instrukcja wydana w 1946 r. przez Departament V MBP (Instrukcja nr 1 Departamen-
tu V MBP w sprawie ewidencji duchowieństwa diecezjalnego w sekcjach 5 wydziałów V wojewódzkich urzędów 
bezpieczeństwa publicznego z 1946 r. [w:] Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów 
i związków wyznaniowych 1945–1989, red. A. Dziurok, Warszawa 2004, s. 77–85; zob. też idem, Wstęp [w:] Aparat 
bezpieczeństwa wobec kurii biskupich…, s. 8). 
9 Sprawozdania dekadowe i miesięczne Sekcji 3, 4, 5 i 6 Wydziału V WUBP za okres 1–30 IV 1948 r., k. 244–248; 
L. Piłat, Metody działania Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego…, s. 102. 
10 Ibidem, s. 106–107. 
11 AIPN Lu, 0017/514, Teczka personalna TW ps. ,,Bagiński”, 1948–1956. 
12 AIPN Lu, 00227/1887, Krynicki Stanisław, Teczka pracy agenta ps. ,,Bagiński”, 1948–1956. 
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Informatorem tym był ks. Stanisław Krynicki13, pełniący wówczas funkcję proboszcza parafii 
katedralnej w Lublinie. Współpracował on z UB aż do śmierci w 1962 r. W 1952 r. zmieniono 
mu kategorię z informatora na agenta. Początkowo współpracował na podstawie ustnego zobo-
wiązania do współpracy, jednakże w 1954 r. własnoręcznie sporządził pisemne zobowiązanie do 
współpracy i utrzymania jej w ścisłej tajemnicy14. 

Zaznaczyć należy, że ks. Krynicki pozostawał w konflikcie z bp. Wyszyńskim od 1947 r. 
z powodu odwołania go z funkcji proboszcza parafii katedralnej w Lublinie i przeniesienia na 
wiejską parafię do Końskowoli. Powodem decyzji biskupa były problemy obyczajowe duchow-
nego, prawdopodobnie ordynariusz dowiedział się też o współpracy ks. Krynickiego z UB. Prze-
niesienie go do oddalonej o ok. 50 km od Lublina parafii miało osłabić niepożądane działania, 
wynikające ze współpracy księdza z WUBP w Lublinie15. Jednakże w Końskowoli ks. Krynicki 
jeszcze bardziej zacieśnił swą współpracę z organami aparatu bezpieczeństwa PRL, licząc na jego 
poparcie w awansie w hierarchii kościelnej. 

Z zachowanych źródeł wynika, że do 1949 r. środowisko kurii biskupiej w Lublinie było słabo 
rozpoznane przez organy bezpieczeństwa. Działalność UB ograniczała się jedynie do gromadzenia 
i weryfikacji danych uzyskanych od informatorów. Niedobór wartościowej agentury uniemożliwił 
podjęcie intensywniejszych działań wobec kurii i biskupa Wyszyńskiego. 

Służba Bezpieczeństwa wobec bp. Piotra Kałwy (1949–1974)
W 1949 r. działania operacyjne wobec duchowieństwa kontynuował Wydział V (Sekcja 5) 

WUBP w Lublinie. W 1953 r. na bazie Sekcji 5 utworzono Wydział XI, który przejął całość spraw 
związanych z Kościołem katolickim16. W 1955 r. Wydział XI został przekształcony w Wydział VI 
WUBP w Lublinie17. Rozpracowaniem biskupa i kurii w województwie zajmował się również 
Wydział III WUBP w Lublinie, następnie referat Służby Bezpieczeństwa w Komendzie Woje-
wódzkiej Milicji Obywatelskiej w Lublinie (Wydział IV Sekcja 118).

13 Ks. Stanisław Krynicki (1903–1962) – absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego na KUL z tytułem doktora. 
W 1927 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Mariana Leona Fulmana. Najpierw przez dwa lata był wika-
riuszem przy kościele św. Pawła, a następnie w Lubartowie, potem został wikariuszem katedralnym w Lublinie 
i audytorem Sądu Biskupiego w Lublinie. W październiku 1939 r. ks. Krynicki wraz z innymi kurialistami został 
aresztowany przez Gestapo i osadzony w więzieniu na Zamku w Lublinie. W grudniu 1939 r. został przewieziony 
do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu, a następnie do Dachau, gdzie przebywał do kwietnia 1945 r. Po 
powrocie do Polski jesienią 1945 r. został proboszczem parafii katedralnej w Lublinie, funkcję tę pełnił do sierp-
nia 1947 r. W tym okresie rozpoczął współpracę z aparatem bezpieczeństwa PRL jako agent ps. ,,Bagiński”. We 
wrześniu 1947 r. został przeniesiony przez bp. Stefana Wyszyńskiego na wiejską parafię do Końskowoli, następ-
nie do Biłgoraja, od maja 1952 r. był proboszczem parafii Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim, gdzie 
przebywał do śmierci w 1962 r. Pełnił tam również funkcję dziekana (AIPN Lu, 00227/1887, Krynicki Stanisław, 
Teczka pracy agenta ps. ,,Bagiński”, 1948–1956, k. 1–4, 38; AIPN Lu, 0017/514, t. 3, cz. 1–2, Teczka personalna 
TW ps. ,,Bagiński”, 1948–1956, k. 102, 128). 
14 AIPN Lu, 00227/1887, Krynicki Stanisław, Teczka pracy agenta ps. ,,Bagiński”, 1948–1956; AIPN Lu, 0017/514, 
Teczka personalna TW ps. ,,Bagiński”, 1948–1956.
15 AIPN Lu, 00227/1887, Doniesienie agenturalne informatora ps. „Gawron”, 14 V 1955 r., k. 119; ibidem, 
Doniesienie agenturalne spisane ze słów informatora ps. ,,Magister”, 27 III 1953 r., k. 113; J. Wrona, Ks. Wojciech 
Olech, kanclerz kurii biskupiej w Lublinie…, s. 186. 
16 L. Piłat, Metody działania Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego…, s. 100–101. 
17 Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1: 1944–1956, red. K. Szwagrzyk, Warszawa 2005, 
s. 271. 
18 Sekcja 1 zajmowała się zabezpieczeniem operacyjnym biskupów diecezjalnych, kurii i jej agend, Wyższym 
Seminarium Duchownym, klerem parafialnym w Lublinie oraz sporządzaniem analiz i statystyki. 
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Po nominacji Stefana Wyszyńskiego na prymasa Polski 11 maja 1949 r. nowym biskupem 
ordynariuszem diecezji lubelskiej został profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. Piotr 
Kałwa19. Pozostawał on na tym stanowisku do śmierci 17 lipca 1974 r.20 Biskupowi Kałwie przy-
szło pracować w niezwykle trudnych warunkach. Na lata jego posługi biskupiej przypada okres 
największej presji komunistycznych władz na Kościół katolicki w Polsce21. 

W 1949 r. organy bezpieczeństwa przystąpiły do niezwykle intensywnej inwigilacji kurii 
biskupiej w Lublinie. Powodem tego było nie tylko polecenie dyrektor Departamentu V MBP 
Julii Brystygierowej22, ale też niezwykłe wydarzenie w katedrze lubelskiej z 3 lipca 1949 r., które 
przeszło do historii pod nazwą ,,cudu lubelskiego”23. Władze wojewódzkie dążyły do pacyfikacji 
spontanicznie gromadzących się i modlących ludzi w katedrze oraz pielgrzymek z całej Polski 
przybywających w celu ujrzenia cudu24. Biskup Kałwa powołał komisję, która miała dokonać 
ekspertyzy obrazu. 13 lipca w katedrze lubelskiej doszło do wypadku – wskutek zawalenia się 
rusztowań stojących wokół remontowanej świątyni zginęła 21-letnia Helena Robczuk25. Wyda-
rzenie to dało komunistycznym władzom pretekst do pacyfikacji ,,cudu” i towarzyszących mu 
nastrojów społecznych, a także do konfrontacji z Kościołem katolickim26. 

Urząd Bezpieczeństwa zamierzał oskarżyć biskupa Kałwę o publiczne rozpowszechnianie 
fałszywych informacji, wywołujących niepokój publiczny27. Jednakże w trzy dni po wystąpieniu 
zmian na obrazie Matki Boskiej w katedrze bp Kałwa wystosował list pasterski, w którym informo-

19 Piotr Kałwa (1893–1974) – biskup ordynariusz lubelski od 11 V 1949 r. do 17 VII 1974 r. W latach 1918–1922 
studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych KUL. Od 1927 r. profesor nadzwyczajny KUL, a od 
1945 r. profesor zwyczajny. 11 XI 1939 r. aresztowany wraz z innymi profesorami KUL, następnie przewieziony 
do więzienia na Zamku w Lublinie. Uwolniony 5 VI 1940 r., przeniósł się do diecezji kieleckiej, gdzie w 1942 r. 
został mianowany wikariuszem generalnym kurii kieleckiej. W 1945 r. powrócił do Lublina, od 11 V 1949 r. 
biskup diecezjalny lubelski, konsekrowany 29 VI 1949 r. (AAN, Urząd do spraw Wyznań [dalej: UdsW], 125/213, 
Kałwa Piotr – bp ordynariusz diecezji lubelskiej. Informacje, korespondencja, wycinki prasowe, charakterystyki, 
arkusz spostrzeżeń, notatki, 1953, 1955, 1962, 1965, 1967–1974, s. 1, 3, 34; Archiwum Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego [dalej: AKUL], A 281, Ks. bp Piotr Kałwa, 1925–1970).
20 S. Dąbrowski, 200 lat diecezji lubelskiej w służbie Bogu, Ojczyźnie i Człowiekowi, Lublin 2005, s. 40–43. 
21 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2006, s. 16; B. Fijałkowska, Partia 
wobec religii i Kościoła w PRL, t. 2, cz. 1, Olsztyn 2000, s. 173.
22 W lipcu 1949 r. dyrektor Departamentu V MBP Julia Brystygierowa przyznała, że do tej pory kurie biskupie 
były słabo rozpracowywane. Jako najważniejsze zadanie WUBP ,,po linii kleru” wskazywała rozpracowanie kurii 
biskupich (Odprawa z 28 VII 1949 r. [w:] Aparat bezpieczeństwa w latach 1944–1956. Taktyka, strategia, metody, 
cz. 2: Lata 1948–1949, oprac. A. Paczkowski, Warszawa 1996, s. 159; Projekt instrukcji Departamentu V MBP 
w sprawie werbunku agentury wśród duchowieństwa katolickiego, 26 VII 1949 r. [w:] Metody pracy operacyjnej 
aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów…, s. 119–124). 
23 Latem 1949 r., kiedy władze komunistyczne przygotowywały się do obchodów 70. urodzin Stalina, w katedrze 
lubelskiej doszło do wydarzenia, które przeszło do historii pod nazwą ,,cudu lubelskiego”. 3 lipca na znajdującym 
się w świątyni obrazie Matki Bożej zauważono krwawe łzy. Dla znacznej części mieszkańców Lublina i całej 
Lubelszczyzny wydarzenie to stało się okazją do zamanifestowania na szeroką skalę wiary (AP Lublin, KW PZPR 
w Lublinie, 1134, Akta sprawy dotyczące obrazu Matki Bożej w Katedrze Lubelskiej oraz ,,cudu lubelskiego” z roku 
1949, Analiza antypaństwowej działalności Kościoła katolickiego w związku z wydarzeniami w katedrze lubelskiej 
(,,cud lubelski”) przeprowadzona przez Egzekutywę Komitetu Wojewódzkiego PZPR, k. 44–51; por. A. Przytuła, 
Cud Lubelski 1949. Łzy – nadzieje – represje, Lublin 1999). 
24 AIPN Lu, 01286/528 (XIV/A/4), Cud lubelski 1949 (sprawa obiektowa), k. 32; ibidem, Stanowisko władz 
administracyjnych oraz SB wobec wydarzeń lubelskich, k. 42. 
25 Ibidem, Opracowanie materiałów dotyczących ,,cudu lubelskiego” w 1949 r. przez ppłk. Wojciecha Kitę, k. 32. 
26 AIPN Lu, 012/124, t. 8, Notatka służbowa komendanta MO miasta Lublina por. Zdzisława Grigiela, 18 VII 
1949 r., k. 45. 
27 Ibidem, Sprawozdanie z przebiegu śledztwa w sprawie zajść publicznych w związku z rzekomym cudem 
w katedrze lubelskiej, 3 IX 1949 r., k. 460.
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wał o wynikach badań komisji powołanej do przeprowadzenia ekspertyzy obrazu. Wyjaśniał w nim, 
że zmiany na obrazie nie są zjawiskiem nadprzyrodzonym28. Ponadto uczynił to, czego obawiały 
się władze, a mianowicie zamknął katedrę, uniemożliwiając w ten sposób dalsze gromadzenie 
się modlących ludzi29. W związku z tym funkcjonariusze nie zdołali zgromadzić dostatecznych 
materiałów obciążających bp. Kałwę i ostatecznie UB uznał postawienie go przed sądem za zbyt 
ryzykowne i niewskazane. Pomimo tej decyzji aparat bezpieczeństwa nie zrezygnował z szukania 
materiałów obciążających biskupa30.

Po doświadczeniach ,,cudu lubelskiego” 5 sierpnia 1949 r. władze PRL wydały Dekret o ochro-
nie wolności sumienia i wyznania31. Wprowadzał on nowe rodzaje przestępstw. Pojawiła się w nim 
m.in. karalność za samo przygotowanie do „nadużycia wolności sumienia i wyznania w celach wrogich 
ustrojowi Rzeczypospolitej Polskiej”32, „wyzyskiwanie łatwowierności ludzkiej przez szerzenie fałszy-
wych wiadomości lub wprowadzanie w błąd innych osób przez oszukańcze lub podstępne czynności”33. 
Chodziło wówczas głównie o zapobieżenie spontanicznym zgromadzeniom ludzi wierzących, jak to 
miało miejsce podczas wydarzeń w katedrze lubelskiej. Dekret umożliwiał władzom ingerencję w sferę 
wolności religijnej, był też wygodnym pretekstem do eskalacji antykościelnych represji34. 

W związku z pełnioną funkcją biskupa ordynariusza Piotr Kałwa stał się głównym obiektem 
zainteresowania UB. Z materiałów zachowanych głównie w Archiwum Instytutu Pamięci Naro-
dowej wynika, że od momentu konsekracji w 1949 r. został on poddany obserwacji operacyjnej, 
a następnie od 1955 r. rozpracowaniu agenturalnemu, po czym w 1960 r. jego sprawę przekwali-
fikowano na sprawę operacyjnego rozpracowania35. Historię jego obserwacji, a potem rozpraco-
wania, zawiera teczka ewidencji operacyjnej na biskupa (TEOB), która kończy się w momencie 
śmierci biskupa Kałwy 17 lipca 1974 r.36 Przed objęciem stanowiska ordynariusza lubelskiego 
Piotr Kałwa nie był poddany obserwacji i kontroli UB, chociaż od 1945 r. był dziekanem Wydziału 
Prawa Kanonicznego KUL37, obiektem zainteresowania aparatu bezpieczeństwa stał się dopiero 
po objęciu stanowiska ordynariusza lubelskiego38. 

Wytworzone przez aparat bezpieczeństwa materiały zawierają niezwykle szczegółowe infor-
macje o biskupie: jego charakterystykę, informacje o rodzinie, trybie życia, działalności duszpa-
sterskiej, stenogramy z wystąpień, notatki z zabezpieczeń uroczystości, kazań i podróży bisku-
pa, informacje uzyskane za pomocą techniki operacyjnej (głównie podsłuchu telefonicznego 
i pokojowego), doniesienia osobowych źródeł informacji oraz plany przedsięwzięć operacyjnych 
opracowywane zależnie od wyników kontroli postawy biskupa39. 

28 AIPN Lu, 01286/528 (XIV/A/4), Cud lubelski 1949 (sprawa obiektowa), Pismo JE księdza biskupa lubelskiego 
Piotra Kałwy, 6 VII 1949 r., k. 155. 
29 Ibidem, List Kurii Biskupiej w Lublinie do duchowieństwa diecezji lubelskiej z 18 VII 1949 r., k. 155. 
30 J.W. Wołoszyn, Chronić i kontrolować. UB wobec środowisk i organizacji konspiracyjnych młodzieży na 
Lubelszczyźnie (1944–1956), Warszawa 2007, s. 616. 
31 DzU 1949, nr 45, poz. 333–334.
32 Ibidem, art. 8 par. 1. 
33 Ibidem, art. 9. 
34 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce…, s. 15–16. 
35 AIPN Lu, 013/194, t. 1–7, Sprawa operacyjnego rozpracowania bp. Piotra Kałwy krypt. ,,Piotr”.
36 AIPN, 0639/82, Bp Kałwa Piotr, kwestionariusz, charakterystyki za lata 1964–1974. 
37 Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [dalej: AKUL], A 281, Ks. bp. Piotr Kałwa, 1925–1970, Życiorys 
ks. P. Kałwy, prof. zwyczajnego prawa kościelnego KUL, 29 I 1960 r., b.p.; AP Lublin, KW PZPR, Referat Organizacji 
Masowych [dalej: ROM], 1213 (51/VI/695), Sprawozdania i informacje referatów do spraw wyznań o działalności 
kleru w województwie lubelskim 1954–1955, Informacja o działalności kleru w Lublinie w 1954 r., k. 109.
38 D. Gałaszewska-Chilczuk, Działania aparatu bezpieczeństwa wobec biskupa lubelskiego Piotra Kałwy…, 
s. 118–119. 
39 AIPN Lu, 013/194, t. 1–7, Sprawa operacyjnego rozpracowania bp. Piotra Kałwy krypt. ,,Piotr”.
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Krótko po ingresie bp Kałwa został uznany przez władze za zdecydowanie ,,wrogiego” wobec 
ustroju PRL. Jego wroga działalność miała się wówczas przejawiać w wygłaszaniu nieprzychyl-
nych kazań (,,rząd ludowy walczy z religią i dąży do rozbicia kleru”40), nieprzestrzeganiu Dekretu 
z 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych41 i ,,moralnym represjonowaniu 
księży biorących udział w ruchu postępowym42. Z tego powodu uznano za konieczne rozpraco-
wanie ordynariusza ,,celem likwidacji wrogiej działalności”43. 

Biskup Kałwa nakazywał księżom, aby nie angażowali się w działalność prorządową w ramach 
Frontu Narodowego44. Kapłanów zabiegających o dopuszczenie ich do ślubowania oraz biorących 
udział w organizowanych przez władze akcjach społecznych kierował na biedniejsze parafie 
i odmawiał im możliwości awansu. Przestrzegał księży, aby nie wyłamywali się spod dyscypliny 
kościelnej45. W związku z tym komórki bezpieczeństwa jednoznacznie stwierdziły, że postawa 
bp. Kałwy ujemnie wpływa na dalszy rozwój ruchu społeczno-postępowego w ramach Komisji 
Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich przy Froncie Jedności Narodu. 

W zarządzaniu diecezją najbliższymi współpracownikami biskupa byli wikariusz generalny 
ks. Franciszek Stopniak46 oraz kanclerz ks. Wojciech Olech47. Ordynariusz wspólnie z ks. Olechem 
wypracował własne metody hamowania tzw. Postępowego Ruchu Katolickiego. Wydał księżom 
z diecezji lubelskiej oficjalny zakaz udziału w tzw. akcjach społecznych. Ponadto w dniach zjazdów 
tzw. księży postępowych bądź innych akcji państwowych kuria biskupia organizowała rekolekcje dla 
kapłanów oraz różnego rodzaju odprawy i misje (np. w dniu wyborów do rad narodowych)48. Kan-
clerz kurii na polecenie ordynariusza prowadził ewidencję duchownych biorących udział w zjazdach 
i konferencjach księży postępowych. Próbował również ustalać nazwiska księży kontaktujących 
się z organami aparatu bezpieczeństwa i przeciwdziałać tym kontaktom. Kapłani wiedzieli o tym 
i informowali kanclerza o próbach nawiązania z nimi kontaktu, a ten z kolei instruował ich, jak 
mają się zachować w wypadku ponownego dotarcia do nich przez władze49.

40 Ibidem, Informacja dotycząca biskupa Kałwy, 4 XI 1954 r., k. 130.
41 Archiwum Episkopatu Polski, 10, Obsadzanie duchownych stanowisk kościelnych, Dekret z 9 II 1953 r.; 
DzU 1953, nr 10, poz. 32, Dekret z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych. 
42 AIPN Lu, 013/194 (II/2912), t. 2, Informacja dotycząca biskupa Kałwy, 4 XI 1954 r., k. 111. 
43 AP Lublin, KW PZPR, ROM, 1128 (51/VI/610), Materiały dotyczące Kurii Biskupiej w Lublinie. Ocena dzia-
łalności, wykazy etatowych pracowników, charakterystyki, Ocena działalności kurii biskupiej w Lublinie, 1955 r., 
k. 2.
44 Chodziło mu głównie o działalność w Kole Księży przy Zrzeszeniu Katolików ,,Caritas” w Lublinie, Okręgo-
wej Komisji Księży przy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Lublinie oraz Komisji Duchownych 
i Świeckich Działaczy Katolickich przy Wojewódzkim Komitecie Frontu Narodowego (AIPN Lu, 013/194 (II/2912), 
t. 2, Informacja dotycząca bp. Kałwy, 4 XI 1954 r., k. 111).
45 AIPN Lu, 013/194 (II/2912), t. 2, Informacja dotycząca działalności kleru rzymskokatolickiego w województwie 
lubelskim, 9 VI 1955 r., k. 129–134. 
46 AIPN Lu, 013/205 (II/2923), Sprawa operacyjnej obserwacji ks. Piotra Stopniaka krypt. ,,Śmiały”. 
47 AIPN Lu, 013/186 (II/2904), t. 1–3, Sprawa operacyjnej obserwacji ks. Wojciecha Olecha nr 1872 krypt. 
,,Dyplomata”.
48 W ostatnich dniach czerwca 1953 r. biskup wydał zarządzenie o przyśpieszeniu terminu rekolekcji z 4 na 2 VII 
1953 r., by utrudnić księżom uczestnictwo w organizowanym przez Okręgową Komisję Księży i Komisję Intelek-
tualistów zjeździe tzw. księży postępowych w Lublinie (AP Lublin, KW PZPR, ROM, 1128 (51/VI/610), Materiały 
dotyczące Kurii Biskupiej w Lublinie. Ocena działalności, wykazy etatowych pracowników, charakterystyki, 1955 r., 
Ocena działalności kurii biskupiej w Lublinie, k. 3; AP Lublin, KW PZPR, ROM, 1164 (51/VI/646), Wykazy księży 
w powiatach, charakterystyka księży z powiatów, 1954 r., Ks. bp ordynariusz Piotr Kałwa, charakterystyka, 11 VII 
1954 r., k. 96).
49 AP Lublin, KW PZPR, ROM, 1231 (51/VI/713), Charakterystyki księży, sprawozdania z przeprowadzonych 
rozmów z powiatów: Lubartów, Lublin, Puławy, 1953 r., Opinia dotycząca kanclerza kurii biskupiej ks. Olecha 
Wojciecha, 11 VII 1953 r., k. 6; AIPN Lu, 013/186 (II/2904), t. 1–3, Streszczenie materiałów, ks. Olech Wojciech, 
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Najważniejszym zadaniem organów bezpieczeństwa było zdobycie materiałów kompromitu-
jących bp. Kałwę. Zadanie to zlecono agentowi ,,Bagińskiemu” i informatorom o pseudonimach 
,,Miś” i ,,Prawnik”50. W 1952 r. kpt. Wojciech Kita z WUBP w Lublinie po raz pierwszy podjął 
próbę werbunku kanclerza kurii ks. Wojciecha Olecha, jednakże nie wyraził on zgody na współ-
pracę. Próby takie były podejmowane kilkakrotnie, za każdym razem bezskutecznie51.

W 1958 r. biskupowi Kałwie założono podsłuch pokojowy. Materiał z podsłuchu dodatkowo 
potwierdził zdecydowanie wrogą działalność biskupa w zakresie zwalczania ruchu postępowego 
księży. Jednakże SB zauważyła pewną zmianę postawy ordynariusza, przejawiającą się w tym, 
że po październiku 1956 r. nie wygłaszał on wrogich kazań, działalność ,,antypaństwową” pro-
wadził w sposób nieoficjalny, a w kwestii tzw. księży postępowych zachowywał umiar. Takie 
postępowanie biskupa znacznie ograniczyło możliwości operacyjne SB52. 

W ,,Planie przedsięwzięć operacyjnych w sprawie operacyjnego rozpracowania biskupa ordy-
nariusza diecezji lubelskiej Piotra Kałwy z 11 XI 1964 r.” jako najistotniejsze zadania postawiono: 
zabezpieczenie dopływu informacji pochodzących z publicznych wystąpień biskupa za pośredni-
ctwem tajnych współpracowników i techniki operacyjnej, pogłębianie i inspirowanie rozbieżności 
i konfliktów między biskupami (ordynariuszem Kałwą a sufraganami), między biskupami a księżmi 
diecezjalnymi przy pomocy tajnych współpracowników, a także wszechstronne rozpoznanie osobo-
wości biskupa w celu skonkretyzowania prowadzonych z nim rozmów oraz zbliżenia go do władz53.

Rozpracowanie biskupa Kałwy przez organy bezpieczeństwa zmierzało zatem do zebrania 
możliwie najbardziej szczegółowych informacji o ordynariuszu w celu bliższego poznania go 
i skonkretyzowania zadań i podejmowanych wobec niego przedsięwzięć operacyjnych. Ordynariusz 
starał się utrzymywać poprawne stosunki z władzami państwowymi54. Przybywał na każde wezwanie 
władz wojewódzkich, jednakże podczas prowadzonych z nimi rozmów pozostawał powściągliwy. 

W tej sytuacji SB nasiliła działania dezintegracyjne i dezinformacyjne. Usiłowano skłócić 
biskupa z najbliższymi współpracownikami, wykorzystując i pogłębiając istniejące konflik-
ty i różnice zdań wśród kurialistów. W latach sześćdziesiątych w celu realizacji tego zadania 
opracowywano i rozsyłano anonimy, w których podważano autorytet biskupa w oczach księży 
kurialnych i parafialnych. Wykorzystywano fakt, że z przyczyn zdrowotnych ordynariusz często 
wyjeżdżał na urlopy i wyjazdy wypoczynkowe, za co był krytykowany przez księży55. Służba 
Bezpieczeństwa wykorzystała te przesłanki do inspirowania kolejnych konfliktów i wytwarzania 
atmosfery wzajemnej nieufności. Przy pomocy tajnych współpracowników rozkolportowała 
w diecezji anonimowe listy do księży, w których podkreślano, że biskup więcej czasu spędza 
w ośrodkach wypoczynkowych, niż poświęca na zarządzanie diecezją56.

24 II 1964 r., k. 390; AIPN Lu, 0017/514, t. 3, cz. 1–2, Teczka personalna TW ps. ,,Bagiński”, 1948–1956, Notatka 
agenturalna ze spotkania z agentem ps. ,,Bagiński”, 20 V 1959 r., k. 280. 
50 AIPN Lu, 013/194 (II/2912), Plan operacyjnych przedsięwzięć do sprawy Piotra Kałwy, 25 III 1955 r., k. 125. 
51 AIPN Lu, 013/186 (II/2904), t. 3, Raport o zezwolenie na werbunek informatora, 23 IX 1952 r., k. 25; ibidem, 
Raport o zezwolenie na przeprowadzenie rozmowy, k. 27; ibidem, Raport z przeprowadzonej rozmowy z ks. Woj-
ciechem Olechem, 29 VI 1955 r., k. 35–37; AIPN Lu, 013/186 (II/2904), t. 1, Sprawa operacyjnej obserwacji 
nr 1872 na ks. Wojciecha Olecha krypt. ,,Dyplomata”.
52 AIPN Lu, 013/194 (II/2912), t. 2, Charakterystyka biskupa ordynariusza, k. 220–222; D. Gałaszewska-Chilczuk, 
Działania aparatu bezpieczeństwa wobec biskupa lubelskiego Piotra Kałwy…, s. 121. 
53 AIPN Lu, 013/194 (II/2912), t. 5, Plan przedsięwzięć operacyjnych w sprawie operacyjnego rozpracowania 
biskupa ordynariusza diecezji lubelskiej Piotra Kałwy, 11 XI 1964 r., k. 63–71. 
54 Ibidem, Doniesienie agenturalne informatora ps. ,,Miś”, 27 V 1953 r., k. 22. 
55 Ibidem, Charakterystyka bp. Piotra Kałwy ordynariusza diecezji lubelskiej za lata 1965–1966, 1 XII 1966 r., 
k. 90; ibidem, Doniesienie agenturalne spisane ze słów TW ,,Nuta”, 9 III 1964r., k. 14. 
56 Ibidem, Wniosek na opracowanie i wysyłanie anonimów dotyczących bp Piotra Kałwy, 13 IV 1964 r., k. 42–43; 
T. Brzustowski, Studium perfidii…, s. 236–237. 
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W 1965 r. Departament IV MSW podjął próbę poróżnienia bp. Kałwy z prymasem Wyszyńskim. 
Władze zorientowały się, że istnieje między nimi konflikt na tle wpływów na KUL. Kałwę drażniła 
częsta ingerencja prymasa w sprawy uczelni. Biskup lubelski uważał, że jako Wielki Kanclerz KUL 
odpowiada za uczelnię bezpośrednio przed papieżem, natomiast Wyszyński uznawał, że takie upraw-
nienia ma również on oraz Komisja Episkopatu do spraw KUL57. Postanowiono pogłębić konflikt, 
wykorzystując dodatkowo niezadowolenie księży parafialnych z polityki personalnej ordynariusza58. 
Służba Bezpieczeństwa zamierzała tego dokonać, wysyłając do prymasa Wyszyńskiego anonimy 
pisane rzekomo przez księży diecezjalnych ze skargami na bp. Kałwę, którego działalność miała 
narażać księży parafialnych na represje ze strony władz59. 

Organy bezpieczeństwa w ciągu 25 lat prowadzenia początkowo obserwacji, a później roz-
pracowania ordynariusza Piotra Kałwy zdołały pozyskać 39 osobowych źródeł informacji60, 
w tym dwóch bardzo aktywnie współpracujących duchownych, którzy jako agenci działali pod 
pseudonimami ,,Bagiński” (ks. dr Stanisław Krynicki – były wikariusz katedralny)61 i ,,Janek”62 
(ks. dr Eugeniusz Kazimierczak – wiceoficjał Sądu Biskupiego)63, oraz 37 informatorów wywo-
dzących się zarówno ze środowiska pracowników kurii biskupiej w Lublinie, jak i duchowieństwa 
diecezjalnego64. Spośród informatorów najaktywniejsi byli: ,,Miś” (ks. Stanisław Niedźwiński 
– były wikariusz katedralny65), ,,A” (ks. Andrzej Chlastawa – skarbnik kurii biskupiej w Lubli-
nie66), ,,Gawron” (ks. Mieczysław Michalski – wikariusz katedralny) oraz ,,Magister” (ks. Czesław 
Furtak – wikariusz katedralny67). Wymienione osobowe źródła informacji wykorzystywane były 
w sprawie operacyjnego rozpracowania biskupa, której nadano kryptonim ,,Piotr”, oraz w sprawie 
obiektowej dotyczącej kurii lubelskiej pod kryptonimem ,,Centrala”. Tak liczna sieć w zupełności 
wystarczała do zabezpieczenia operacyjnego biskupów i lubelskiej kurii.

Działania podejmowane przez aparat bezpieczeństwa i władze państwowe zmierzały przede 
wszystkim do zmiany postawy biskupa wobec PRL, ograniczenia jego antypaństwowej w rozu-
mieniu władz działalności. Zamierzano tego dokonać za pomocą prowadzonej na bieżąco kontroli 
politycznej postawy biskupa za pośrednictwem osobowych źródeł informacji i techniki opera-
cyjnej, a następnie, w zależności od wyników tej kontroli, stosowano odpowiednie działania 
profilaktyczne. 

Władzom nie udało się jednak zmienić postawy biskupa, który konsekwentnie bronił niezależ-
ności Kościoła wobec państwa. Na rozmowy do przewodniczącego Prezydium WRN przychodził 
zawsze na pisemne zaproszenie z obowiązkowo wcześniej ustalonym tematem spotkania. Roz-

57 Ibidem, Plan pogłębienia konfliktu między biskupem Kałwą a Wyszyńskim, 10 II 1965 r., k. 72–75. 
58 Ibidem, Charakterystyka bp. Piotra Kałwy ordynariusza diecezji lubelskiej za lata 1965–1966, 1 XII 1966 r., 
k. 91. Ibidem, Doniesienie agenturalne informatora ps. ,,Miś”, 27 V 1953 r., k. 22. 
59 Ibidem, Plan pogłębienia konfliktu między biskupem Kałwą a Wyszyńskim, 10 II 1965 r., k. 72–75.
60 AIPN Lu, 0276/115 (265/115), Korespondencja dotycząca osobowych źródeł informacji, 1980–1982, Obciążenie 
pracowników Wydziału IV KW MO w Lublinie źródłami informacji, 16 IV 1981 r., k. 197–204. 
61 AIPN Lu, 00227/1887, Stanisław Krynicki, Teczka pracy agenta ps. ,,Bagiński”, 1948–1956; AIPN Lu, 0017/514, 
Teczka personalna TW ps. ,,Bagiński”, 1948–1956.
62 AIPN Lu, 00336/5, Teczka pracy tajnego współpracownika ps. ,,Janek”, nr ewid. 1849, 24 IV 1962 – 16 I 1989. 
63 Współpracował w latach 1962–1989 (AIPN Lu, 00336/5, Teczka pracy TW ps. ,,Janek”). 
64 Byli to informatorzy o pseudonimach: ,,A”, ,,Andre”, ,,Benedykt”, ,,F”, ,,Franciszek”, ,,Gawron”, ,,Hermes”, 
,,Jański”, ,,Jeleń”, „K”, ,,Kwiatkowski”, ,,Leon”, „Malicki”, ,,Maz”, ,,Miś”, ,,Polityk”, ,,Prawnik”, ,,PS”, ,,Pszczół-
ka”, ,,Rok”, ,,Rozwadowski”, ,,Ryks”, „S”, ,,Stanisław”, ,,Świstak”, ,,Szafarski”, ,,Szczery”, ,,Twardy Jan”, ,,W”, 
,,Wesołowski”, ,,Wiktor”, ,,Wiśniewski”, „Wolny”, ,,Wróbel”, ,,Z”, ,,Zamojski”, ,,44”.
65 W 1954 r. uchwałą Rady Państwa odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (Uchwała Rady Państwa z dnia 
19 lipca 1954 r., ,,Monitor Polski” 1954, nr 108, poz. 1454, 1455, 1456, s. 1505).
66 Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi w 1954 r. (ibidem, s. 1505).
67 Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi w 1954 r. (ibidem, s. 1505).
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mów tych nie traktował jako rzeczowego dialogu mającego na celu zbliżenie z przedstawicielami 
władz. Sam nawet, jak podkreślano, deklarował lojalność wobec państwa, ale równocześnie 
miał wiele krytycznych uwag i pretensji wobec władz państwowych i ich polityki w stosunku do 
Kościoła katolickiego. Według kolejnych raportów z końca lat siedemdziesiątych ani aparatowi 
bezpieczeństwa, ani władzom wojewódzkim nie udało się zrealizować planowanych przedsię-
wzięć wobec bp. Kałwy68, a dotychczasowe formy oddziaływania na ordynariusza nie wpłynęły 
na zmianę jego postawy. 

Służba Bezpieczeństwa wobec bp. Bolesława Pylaka (1975–1989)
Biskup Bolesław Pylak został mianowany ordynariuszem lubelskim 27 czerwca 1975 r.69 Pełnił 

tę funkcję do 25 marca 1992 r. Działania operacyjne wobec biskupa prowadził Wydział IV KW 
MO w Lublinie (w 1975 r. zwiększył liczbę sekcji z dotychczasowych czterech do sześciu) oraz 
Sekcja 1A. W 1977 r. w Lublinie powstała terenowa ekspozytura Wydziału VI Departamentu IV 
MSW – Sekcja 4 KW MO w Lublinie do zadań specjalnych70. W 1983 r. powołano rejonowe 
urzędy spraw wewnętrznych, który przejęły pracę w terenie, a Sekcja 1 ponownie objęła nadzór 
nad funkcjonariuszami Wydziału IV71. Następnie w listopadzie 1989 r. Wydział IV został prze-
kształcony w Wydział Studiów i Analiz72. 

W hierarchii zadań najważniejsza była Sekcja 173. Działania dezintegracyjne wobec biskupów 
i kurialistów prowadzili jej funkcjonariusze: Jan Oleszko, Lucjan Figiel i Antoni Bogusz74. Całość 
zadań dezintegracyjnych wobec środowisk kościelnych i związków wyznaniowych koordynował 
jeden z funkcjonariuszy podlegający bezpośrednio naczelnikowi Wydziału IV. Współpracował 
on ściśle z odpowiednią komórką ,,D” w Departamencie IV MSW75. 

68 AAN, UdsW, 125/213, Wydział Wyznania Rzymskokatolickiego, Ks. bp Piotr Kałwa – ordynariusz diecezji 
lubelskiej, Charakterystyka Kałwy sporządzona przez kierownika WdsW, 27 I 1972 r., k. 19–22. 
69 Bolesław Pylak – biskup ordynariusz lubelski w okresie 27 VI 1975 – 25 III 1992. W latach 1949–1953 studiował 
na KUL, a po obronie doktoratu w 1953 r. rozpoczął pracę na tej uczelni; od 1978 r. profesor nadzwyczajny KUL. 
Od 1959 r. był wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. 14 III 1966 r. mianowany biskupem 
sufraganem lubelskim, konsekrowany 29 V 1966 r. przez bp. Piotra Kałwę; po jego śmierci został wybrany na 
wikariusza kapitulnego. Od 27 VI 1975 r. ordynariusz lubelski (AAN, UdsW, 78/26, Działalność ks. bp. Pylaka, 
1966 r., k. 2–4; AIPN, 0713/145 (208/79), Departament IV MSW, 1966–1976, Działalność bp. Bolesława Pylaka 
sufragana diecezji lubelskiej; AAN, UdsW, 125/155, Wybór biskupa lubelskiego, 1975 r.).
70 Kościół w godzinie próby 1945–1989. Nieznane dokumenty i świadectwa, Kraków 2003, s. 11; M. Lasota, 
O raporcie sejmowej Komisji poświęconym samodzielnej grupie ,,D” w MSW, ,,Biuletyn Instytutu Pamięci 
Narodowej” 2003, nr 1 (24), s. 29; Informacja o działalności komórek „D” pionu IV byłej Służby Bezpieczeństwa, 
ibidem, s. 37–56; Grupa „D” nieznani sprawcy, Focus.pl, 31 V 2009, http://www.focus.pl/historia/artykuly/zobacz/
publikacje/grupa-d-nieznani-sprawcy/nc/1/, dostęp 14 III 2012 r.; B. Łoziński, Zbrodnicza działalność Grupy 
„D” MSW, 25 VII 2006, na stronie www Katolickiej Agencji Informacyjnej: http://ekai.pl/wydarzenia/x11169/
zbrodnicza-dzialalnosc-grupy-d-msw/, dostęp 14 III 2012 r.; Raport Rokity. Sprawozdanie Sejmowej Komisji 
Nadzwyczajnej do Zbadania Działalności MSW, Kraków 2005. 
71 AIPN Lu, 188/2 (190/2), Protokoły kompleksowej kontroli pracy Wydziału IV Wojewódzkiego Urzędu Spraw 
Wewnętrznych w Lublinie, Zarządzenie MSW nr 0021/75, 20 III 1975 r., 1984–1989, k. 3. 
72 A. Grajewski, Kompleks Judasza. Kościół zraniony. Chrześcijanie w Europie Środkowo-Wschodniej między 
oporem a kolaboracją, Poznań 1999, s. 204.
73 AIPN Lu, 028/2460, Akta osobowe Józefa Sokołowskiego, 1982 r. 
74 AIPN Lu, 0199/7, t. 1–4 (104/21–24), Kierunkowe plany pracy Wydziału IV SB, 1977–1980, Kierunkowo-
-problemowy plan pracy Wydziału IV KW MO w Lublinie na rok 1977 (t. 1), 1978 (t. 2) i 1979 (t. 3).
75 Ramowy plan pracy [Samodzielnej] Grupy ,,D” na lata 1974–1975 [w:] Plan pracy Departamentu IV MSW na 
lata 1972–1979, Warszawa 2007, s. 138. 
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Politykę władz wobec duchowieństwa z początku lat siedemdziesiątych charakteryzują wytycz-
ne dyrektora Departamentu IV MSW z 15 czerwca 1973 r., obowiązujące praktycznie do końca 
PRL, w świetle których głównym celem działań operacyjnych wymierzonych w Kościół była 
,,neutralizacja polityczna hierarchii kościelnej i kleru”. Zamierzano doprowadzić do ograniczenia 
roli Kościoła wyłącznie do funkcji religijnych, a tym samym osłabienia wpływu na społeczeństwo 
w sferze ideologicznej i społeczno-politycznej76. 

Po śmierci bp. Kałwy papieżowi Pawłowi VI przedstawiono trzy kandydatury na biskupstwo 
lubelskie: bp. Kazimierza Majdańskiego (sufragana włocławskiego), ks. Jana Michalskiego 
(wikariusza generalnego w Gnieźnie) i bp. Bolesława Pylaka (wikariusza kapitulnego w Lublinie). 
Akceptację władz zyskał tylko bp Pylak77. W jego charakterystyce pojawiła się informacja, że ,,od 
czasu otrzymania sakry biskupiej i stanowiska sufragana lubelskiego utrzymuje poprawne stosunki 
z władzami wojewódzkimi, a często sam jest inicjatorem spotkań z ich przedstawicielami. W toku 
początkowych tego rodzaju rozmów deklarował chęć poprawnego ułożenia stosunków z władza-
mi administracyjnymi i przyznawał, że zadrażnienia stosunków między państwem a Kościołem 
nie są ani potrzebne, ani pożyteczne”78. Po śmierci bp. Kałwy Pylak zintensyfikował kontakty 
z lokalnymi władzami wojewódzkimi i Wydziałem ds. Wyznań w celu umocnienia swojej pozycji 
kandydata na następcę zmarłego biskupa.

Obserwacja bp. Pylaka prowadzona przez SB po objęciu stanowiska ordynariusza wykaza-
ła, że ,,zajmuje on stanowisko lojalne wobec władz, unikając zadrażnień”79. Dowodem na to 
miał być fakt, że biskup polecił ks. Mieczysławowi Jabłońskiemu natychmiastową likwidację 
nielegalnie wybudowanych w Wilkołazach pomników ku czci poległych podczas I i II wojny 
światowej80. Ponadto na konferencjach dziekanów przekazywał wytyczne Episkopatu w sposób 
umiarkowany. Podległym księżom nakazywał zachowanie umiaru i niepodejmowanie żadnych 
działań, które mogłyby prowadzić do konfliktów z władzami państwowymi. Kolejnym dowo-
dem przychylnej postawy biskupa był jego poprawny w rozumieniu władz stosunek do księży 
tzw. postępowych81. 

W momencie przejmowania obowiązków ordynariusza bp Pylak był zarejestrowany jako TW 
o pseudonimie ,,Bolesław” (nr 12 591). Jego teczka personalna liczyła 166 kart (ostatni doku-
ment z 16 kwietnia 1975 r.), a teczka pracy 101 kart (ostatni dokument z 17 kwietnia 1975 r.). 
Obie teczki znajdowały się na stanie płk. Mariana Mozgawy82. Z materiałów ewidencyjnych IPN 
wynika, że ks. Pylak został zwerbowany przez por. Bogumiła Tarkowskiego 2 września 1959 r. na 
zasadzie dobrowolnej i przyjął pseudonim ,,Teolog”. 15 lipca 1965 r. materiały zostały wysłane 
do archiwum, ponieważ ks. Pylak odmówił dalszej współpracy. Ponowna rejestracja nastąpiła 
7 lipca 1971 r., a dokonał jej I zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Lublinie 
płk Marian Mozgawa. Nastąpiła także zmiana pseudonimu na ,,Bolesław”. Po nominacji na 
ordynariusza diecezji 10 lipca 1975 r. materiały zostały wysłane do dyrektora Departamentu IV 
MSW, a w 1989 r. wybrakowane83. 

76 Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów…, s. 466–487. 
77 AAN, UdsW, 125/155, Wybór biskupa lubelskiego, 1975 r., k. 1–21. 
78 Ibidem, k. 2–3. 
79 AIPN, 0713/145 (208/79), Działalność bp. Bolesława Pylaka, sufragana diecezji lubelskiej, 1966–1976, Uwagi 
dotyczące aktualnej działalności bp. Bolesława Pylaka, 21 VIII 1975 r., k. 42. 
80 Ibidem.
81 Ibidem.
82 AIPN Lu, 0101/1, Protokoły zdawczo-odbiorcze dokumentacji operacyjnej, 1975 r., k. 94/1. 
83 AIPN Lu, 0713/5, Materiały dotyczące kurii diecezjalnej lubelskiej za okres 1961–1974, Imienny wykaz 
kurii biskupiej w Lublinie, 1 VII 1968 r., k. 162; M. Sobieraj, Działania operacyjne SB wobec kurii lubelskiej…, 
s. 133–134.
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Najbliższym zaufanym współpracownikiem bp. Pylaka w kurii był ks. Mieczysław Bochyński 
– kierownik Wydziału Duszpasterstwa kurii od 1977 r. Służba Bezpieczeństwa w latach siedem-
dziesiątych84 założyła ks. Bochyńskiemu teczkę personalną kandydata na tajnego współpracow-
nika o pseudonimie ,,Mały”85. Według por. Jana Oleszki w początkowym okresie prowadzenia 
dialogu operacyjnego, mającego na celu zwerbowanie księdza na tajnego współpracownika, był 
on bardziej układny. Z chwilą otrzymania w 1977 r. awansu na przewodniczącego Wydziału 
Duszpasterskiego w kurii ,,stanowisko swoje usztywnił, nie widząc dalszego celu prowadzenia 
z nim rozmów”86. Wobec takiej postawy SB podjęła działania pod kryptonimem ,,D”, mające na 
celu uniemożliwienie mu dalszych awansów w hierarchii kościelnej. Polegały one na rozsyłaniu 
wśród księży anonimów ośmieszających ks. Bochyńskiego87. 

W 1978 r. kapituła katedralna lubelska odrzuciła kandydaturę ks. Bochyńskiego do nadania 
mu godności kanonika. Jednak już w następnym roku dzięki staraniom bp. Pylaka ks. Bochyński 
otrzymał godność kanonika rzeczywistego mimo sprzeciwu wielu członków kapituły88. Od tego 
czasu bp Pylak traktował go jako osobistego konsultanta przy podejmowaniu decyzji oraz osobę 
reprezentującą kurię w kontaktach z władzami państwowymi. Niejednokrotnie przyczyniał się 
do załagodzenia napiętych relacji, np. hamując zapędy niektórych księży do organizowania akcji 
popierających ,,Solidarność”89. 

Mimo nieprzychylności księży diecezjalnych ks. Bochyński liczył na uzyskanie godności bisku-
pa pomocniczego90. Pod koniec maja 1979 r. został mianowany wicerektorem Wyższego Semina-
rium Duchownego w Lublinie, a w 1980 r. wikariuszem generalnym91. Według doniesień tajnych 
współpracowników o pseudonimach: ,,Poważny”92, ,,Stefan”93, ,,Doktor”94, ,,Jerzy”, ,,Roch”95, 
,,Samotny”, ,,Docent”, ,,Henryk”96 i ,,Wróbel”, w 1979 r. bp Pylak podjął działania zmierzające 
do nadania ks. Bochyńskiemu tytułu biskupa pomocniczego. O tych planach informował księży 
diecezjalnych. W doniesieniu z 10 marca 1979 r. TW ,,Jerzy” stwierdził, że ,,bp Pylak zechce 
mianować ks. Bochyńskiego sufraganem diecezji lubelskiej, ale po śmierci kard. Wyszyńskiego, 
który na tę nominację nie wyraził zgody”97. 

84 Dokładna data nie jest znana. W 1979 r. por. Jan Oleszko w teczce personalnej kandydata na TW ps. ,,Mały” 
podał, że ,,od kilku lat prowadzony jest z nim dialog operacyjny”. Prawdopodobnie może to być 1975 r., kiedy 
to został mianowany kapelanem ordynariusza bp. Bolesława Pylaka. Zapewne wówczas SB dostrzegła w nim 
atrakcyjne źródło informacji. 
85 AIPN Lu, 00103/643 (I/19549), Teczka personalna TW ps. ,,Mały” (Mieczysław Bochyński). 
86 Ibidem, Charakterystyka ks. Mieczysława Bochyńskiego, 24 I 1979 r., k. 16. 
87 Por. Jan Oleszko opracował anonimy, które miały przedstawiać ,,niechlubną rolę i działalność księdza wobec 
duchownych diecezji lubelskiej z podkreśleniem jego wpływu na usunięcie z kadry WSD ks. Henryka Bielaszewskie-
go zatrudnionego w Watykanie”. Działania te miały utrudnić ks. Bochyńskiemu pisanie rozprawy doktorskiej oraz 
przeszkodzić w planowanym wyjeździe do Rzymu (AIPN Lu, 00103/643 (I/19549), Charakterystyka ks. Mieczysława 
Bochyńskiego, 24 I 1979 r., k. 16; AIPN Lu, 0199/7, t. 1 (104/21), Kierunkowe plany pracy Wydziału IV SB, 1977–1980, 
Kierunkowo-problemowy plan pracy na rok 1977 Wydziału IV SB KW MO w Lublinie, 15 XII 1976 r., k. 14). 
88 AIPN Lu, 00103/643 (I/19549), Charakterystyka ks. Mieczysława Bochyńskiego, 19 I 1984 r., k. 58; ibidem, 
Doniesienie TW ps. ,,Doktor”, 15 X 1979 r., k. 52. 
89 Ibidem, Charakterystyka ks. Mieczysława Bochyńskiego, 19 I 1984 r., k. 58.
90 Według doniesienia TW ps. ,,J” z 6 III 1979 r., ,,Bochyński to typ człowieka, który nawet po trupach dąży do 
wytkniętego celu, a jego celem jest sakra biskupia” (AIPN Lu, 00103/643 (I/19549), Arkusz kronikarski, k. 50). 
91 AIPN Lu, 00103/643 (I/19549), Teczka personalna TW ps. ,,Mały” (Mieczysław Bochyński), k. 39–57. 
92 Ibidem, Doniesienie TW ps. ,,Poważny”, 9 XI 1979 r., k. 52. 
93 Ibidem, Doniesienie TW ps. ,,Stefan”, 11 XII 1979 r., k. 52. 
94 Ibidem, Doniesienie TW ps. ,,Doktor”, 25 I 1980 r., k. 52. 
95 Ibidem, Doniesienie TW ps. ,,Roch”, 17 V 1980 r., k. 53. 
96 Ibidem, Doniesienie TW ps. ,,Henryk”, 30 I 1981 r., k. 54. 
97 Ibidem, Doniesienie TW ps. „Jerzy”, 10 III 1980 r., k. 53. 
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Ponadto ks. Czesław Bartnik podczas pobytu w Rzymie odbył rozmowę z dyplomatą watykań-
skim ks. Janem Bielaszewskim oraz z watykańskim podsekretarzem stanu do spraw publicznych 
i przedstawił im sytuację w diecezji lubelskiej. Mówił wówczas głównie o forsowaniu przez 
bp. Pylaka kandydatur nieodpowiednich i nieprzygotowanych księży, takich jak ks. Bochyński. 
Po powrocie z Rzymu ks. Bartnik stwierdził, że ,,biskupowi Pylakowi będzie ciężko zrobić 
z ks. Bochyńskiego biskupa”98. Słowa te potwierdziły się już w listopadzie 1980 r., kiedy to TW 
ps. ,,Doktor” donosił, że sprawa nominacji ks. Bochyńskiego na biskupa zeszła na dalszy plan, 
gdyż papież Jan Paweł II jest przeciwny tej kandydaturze99. Po nominacji ks. Piotra Hemperka 
w 1982 r. na biskupa pomocniczego ks. Bochyński zmienił swoją postawę – stał się lojalny wobec 
władz państwowych, licząc na ich pomoc w drodze do sufraganii100. 

Działania SB prowadzone wobec ks. Bochyńskiego dały pozytywny efekt, ponieważ do końca 
lat siedemdziesiątych i w latach osiemdziesiątych za wiedzą i zgodą bp. Pylaka spotykał się on 
dość regularnie z szefem SB płk. Chochorowskim. Czasem nawet przekraczał zakreślone ramy 
rozmowy, wydając cenzurki działaczom ,,Solidarności” czy udostępniając program duszpasterstwa 
rolników diecezji lubelskiej101. O tym, że naciski wywierane na bp. Pylaka za pośrednictwem 
ks. Bochyńskiego odnosiły skutek, można się było przekonać, obserwując pewne decyzje perso-
nalne102 czy organizacyjne. W trakcie każdego spotkania ks. Bochyński obiecywał szefowi SB 
interweniować u ordynariusza zgodnie z jego sugestiami, aby maksymalnie ograniczyć zaanga-
żowanie się Kościoła w sprawy podziemnej ,,Solidarności” i inne formy niezależnej aktywności 
społecznej, np. duszpasterstwo rolników czy Niezależny Ruch Harcerski103. 

W latach 1975–1989 wobec biskupów i kurialistów stosowano praktycznie wszystkie środki 
operacyjnego zabezpieczenia, a więc osobowe źródła informacji, podsłuch telefonów należących 
do biskupów i władz kurii, czytanie korespondencji, obserwację bezpośrednią, a także ścisłą 
współpracę z MO, która mogła dostarczyć informacji o popełnianych przez księży przestępstwach 
czy wykroczeniach104. Służba Bezpieczeństwa nie zdołała założyć w pomieszczeniach kurii 
podsłuchu pokojowego. Próby takie podejmowano intensywnie w latach siedemdziesiątych przy 
pomocy tajnych współpracowników o pseudonimach ,,Wiktoria” i ,,Marianna”105. Dobre rozpo-
znanie wzajemnych relacji personalnych w kurii i przewidywanych nominacji na najważniejsze 
stanowiska stanowiło jedno z podstawowych zadań stawianych przed Sekcją 1 Wydziału IV106. 

98 Ibidem, Doniesienie TW ps. ,,Docent”, 21 X 1980 r., k. 54. 
99 Ibidem, Doniesienie TW ps. ,,Doktor”, 24 XI 1980 r., k. 54. 
100 W notatce z oceny osobistej zetknięcia się z kandydatem do pozyskania SB podała: ,,Z szeregu przeprowadzo-
nych rozmów ocenić trzeba osobę z punktu widzenia operacyjnego korzystnie, chociaż w przeszłości o dużych 
uprzedzeniach do SB, obecnie przełamywanych. Pozycja, usytuowanie wyjątkowe z punktu widzenia dostępu do 
informacji SB interesujących. Podatny na dyskusje problemowe, a nie informowanie typowe dla TW (detaliczne). 
Nadaje się do pozyskania stopniowo i do współpracy z uwzględnieniem emocjonalnego związku z osobą pozy-
skiwaną” (ibidem, Charakterystyka ks. Mieczysława Bochyńskiego, 26 II 1983 r., k. 39). 
101 AIPN Lu, 00103/643 (I/19549), Teczka personalna TW ps. ,,Mały” (Mieczysław Bochyński), k. 22.
102 Na uwagę zwracają dwie ważne dymisje w latach osiemdziesiątych: ks. Piotra Tarkowskiego – duszpasterza akade-
mickiego oraz ks. Stanisława Rojka – kanclerza kurii biskupiej (AIPN Lu, 0144/5, Informacje Wydziału IV KW MO 
w Lublinie za lata 1973–1977, Informacja dotycząca duszpasterstwa akademickiego w Lublinie, 26 XI 1976 r., k. 208, 
20; AIPN Lu, 00336/5, Doniesienie, 16 VI 1984 r., k. 272; AIPN Lu, 0199/7, Problemowe plany pracy Wydziału IV SB 
1977–1980, t. 1 (Plan na 1977 r.), k. 20; M. Sobieraj, Działania operacyjne SB wobec kurii lubelskiej…, s. 149–150). 
103 Ibidem, s. 148–149. 
104 AIPN Lu, 0199/7 (104/21), t. 1, Kierunkowo-problemowy plan pracy Wydziału IV KW MO w Lublinie na rok 
1977, k. 18; ibidem, t. 2 (Plan na 1978 r.), k. 37; t. 3 (Plan na 1979 r.), k. 58; t. 4 (Plan na 1980 r.), k. 73. 
105 Ibidem, Kierunkowo-problemowy plan pracy Wydziału IV KW MO w Lublinie na rok 1977, k. 18. 
106 AIPN Lu, 0199/1, Problemowy plan pracy zastępcy komendanta wojewódzkiego ds. BP za lata 1977–1980 r., 
t. 1 (1977), k. 9; t. 2 (1978), k. 6; t. 3 (1979), k. 9; t. 4 (1980), k. 9. 
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Za pośrednictwem sieci tajnych współpracowników SB miała wgląd w działalność bp. Pylaka, 
biskupów pomocniczych oraz kurialistów, znała ich stosunek do władzy państwowej, wzajemne 
relacje i z wyprzedzeniem nominacje personalne. W tej kwestii najważniejszą rolę odgrywało 
dwóch TW o pseudonimach: ,,Bolesław” (ordynariusz Pylak) i ,,Janek” (ks. Eugeniusz Kazi-
mierczak107), a także kandydat na TW ,,Mały” (ks. Mieczysław Bochyński). W sprawę obiektową 
prowadzoną na kurię lubelską kryptonim ,,Centrala” zaangażowanych było 47 informatorów108. Tak 
liczna sieć w zupełności wystarczała do zabezpieczenia operacyjnego biskupów i lubelskiej kurii. 

Ze szczególną uwagą SB obserwowała diecezjalny program budownictwa sakralnego, który 
ordynariusz diecezji uważał za priorytet. Do końca lat siedemdziesiątych bp Pylak nie sprawiał 
władzom większych kłopotów: ,,Ze strony kurii biskupiej, a szczególnie bp. Pylaka, obserwo-
wano na ogół spokojne i elastyczne działania zmierzające do układania poprawnych stosunków 
z władzami”109. Nie znaczyło to jednak, że władze akceptowały każdą aktywność bp. Pylaka. Do 
konfliktów doszło dwukrotnie: w listopadzie 1977 r., kiedy biskup na naradzie z dziekanami zalecił 
odprawianie mszy św. w salach katechetycznych, jeśli w najbliższej okolicy nie było kościoła110, 
oraz w 1978 r. w związku z niedostarczeniem przez władze autokarów na uroczystość koronacji 
Matki Boskiej Kębelskiej w Wąwolnicy111. 

Niezależnie od tego, że kierownictwo SB dobrze oceniało bp. Pylaka (pod kątem jego stosunku 
do władz PRL) oraz kurię, działania operacyjne prowadzono z dużą intensywnością. Miały one 
skłócić pracowników kurii oraz zapewnić lojalność osób mających wpływy w środowisku biskupów 
i otoczeniu kurialnym. Sytuacja zmieniła się radykalnie po powstaniu ,,Solidarności” i aktywnym 
włączeniu się księży do ruchu w charakterze duszpasterzy środowiskowych czy inspiratorów dzia-
łań służących mieszkańcom parafii. Ta aktywność nie zanikła po wprowadzeniu stanu wojennego, 
w niektórych przypadkach nawet się nasiliła, ale dotyczyło to tylko wąskiej grupy duchownych, 
których w pewnym momencie zneutralizowano. 

Głównym zadaniem Sekcji 1 Wydziału IV było bieżące rozpracowywanie sytuacji w kurii w celu 
podjęcia ,,wyprzedzających działań neutralizujących o charakterze operacyjnym i politycznym”112. 
Trzeba przyznać, że w latach 1975–1989 SB miała dobry wgląd w sytuację w lubelskiej kurii. 
Sprzyjała temu osoba bp. Pylaka oraz liczna sieć tajnych współpracowników. W środowisku 
kościelnym bp Pylak uchodził za hierarchę ,,prorządowego”. W sierpniu 1986 r. nieoczekiwanie 
otrzymał on list z życzeniami urodzinowymi od gen. Jaruzelskiego, co w opinii kurialistów nie 
podbudowało jego autorytetu. Za swoje posłannictwo biskup uznał budownictwo sakralne i temu 
celowi podporządkował posługę w diecezji. 

* * *
Działania operacyjne aparatu bezpieczeństwa PRL wobec biskupów ordynariuszy lubelskich 

w latach 1946–1989 były zróżnicowane w zależności od postawy biskupów wobec władz oraz 
aktualnych możliwości operacyjnych aparatu bezpieczeństwa PRL. Wobec biskupa Stefana 
Wyszyńskiego w latach 1946–1948 nie stosowano w zasadzie działań represyjnych, prowadzono 
jedynie obserwację działalności biskupa oraz głoszonych przez niego kazań. Poważny problem 

107 Pełnił funkcję wiceoficjała Sądu Biskupiego przy kurii w Lublinie (AIPN Lu, 00336/5, Teczka pracy TW 
ps. ,,Janek”).
108 AIPN Lu, 0276/115 (265/115), Korespondencja dotycząca osobowych źródeł informacji, 1980–1982, Obciążenie 
pracowników Wydziału IV KW MO w Lublinie źródłami informacji, 16 IV 1981 r., k. 197–204. 
109 AIPN Lu, 0199/7, Problemowe plany pracy Wydziału IV SB 1977–1980, t. 1 (Plan na 1977 r.), k. 1; ibidem, 
t. 2 (Plan na 1978 r.), k. 25; ibidem, t. 3 (Plan na 1979 r.), k. 41. 
110 Ibidem, t. 1 (Plan na 1977 r.), k. 1–2. 
111 Ibidem, t. 3 (Plan na 1979 r.), k. 41. 
112 AIPN Lu, 0199/7, Problemowe plany pracy Wydziału IV SB 1977–1980, t. 1 (Plan na 1977 r.), k. 8. 
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dla bezpieki stanowił wówczas brak wartościowej agentury uniemożliwiający głębszą infiltrację 
bp. Wyszyńskiego.

W latach późniejszych działalność aparatu bezpieczeństwa rozwinęła się, wzrosły też jego 
możliwości operacyjne. Wobec bp. Piotra Kałwy stosowano zróżnicowane formy ewidencji 
operacyjnej: obserwację operacyjną, rozpracowanie agenturalne, następnie sprawę operacyjnego 
rozpracowania, teczkę ewidencji operacyjnej biskupa. Ponadto korzystano z usług osobowych 
źródeł informacji (2 agentów i 37 informatorów) oraz wykorzystywano technikę operacyjną 
(podsłuch pokojowy i telefoniczny). Bezpieka korzystała również z następujących metod pracy 
operacyjnej: rozpracowania operacyjnego, kombinacji operacyjnej, dezintegracji oraz dezinfor-
macji operacyjnej. 

Wobec bp. Bolesława Pylaka w latach 1975–1989 stosowano środki operacyjnego zabezpie-
czenia, takie jak: osobowe źródła informacji (2 agentów i 47 informatorów), technikę operacyjną 
(głównie podsłuch telefoniczny, gdyż podsłuchu pokojowego nie zdołano założyć), obserwację 
bezpośrednią oraz ścisłą współpracę z MO.

Porównując postawy trzech wymienionych biskupów wobec aparatu bezpieczeństwa PRL, 
można oceniać, że w opinii bezpieki dwóch przyjmowało stanowisko „wrogie”: bp Stefan Wyszyń-
ski i bp Piotr Kałwa. Natomiast ze strony bp. Bolesława Pylaka „obserwowano spokojne i ela-
styczne działania zmierzające do układania poprawnych stosunków z władzami państwowymi”113. 
W ocenie bezpieki zajmował on „lojalne stanowisko wobec władz”114. 

113 AIPN Lu, 0199/7, t. 1–4 (104/21–24), Kierunkowe plany pracy Wydziału IV SB, 1977–1980.
114 AIPN, 0713/145 (208/79), Uwagi dotyczące aktualnej działalności bp. Bolesława Pylaka, 21 VIII 1975 r., k. 42.
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Paweł Mazur 
Instytut Historii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Działalność Służby Bezpieczeństwa na terenie 
Kombinatu Metalurgicznego Huty im. Lenina 
(1956–1970). Próba analizy

Nie ulega wątpliwości, że Kombinat Metalurgiczny Huty im. Lenina był jedną z kluczowych 
inwestycji PRL. Zmienił Kraków i całą okolicę pod względem geograficznym i społecznym. 
Pojawił się bowiem nowy twór miejski – Nowa Huta – oraz potężny obiekt przemysłowy, który 
przyciągnął wiele osób z całej Polski. Jako ważny element gospodarki narodowej kombinat musiał 
być odpowiednio chroniony. 

Celem niniejszego opracowania jest analiza materiałów wytworzonych przez SB, będących 
efektem jej operacyjnego zainteresowania Hutą im. Lenina. Referat ma również przybliżyć dzia-
łania bezpieki podejmowane w zakresie ochrony tego przedsiębiorstwa. Przyjęte ramy czasowe 
związane są z tematem mojej pracy doktorskiej, która traktuje o działalności Komitetu Fabrycznego 
PZPR w Hucie im. Lenina w latach 1956–19701. 

Podstawę źródłową niniejszego artykułu stanowią materiały zgromadzone w Archiwum Insty-
tutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Na akta te składają się teczki personalne tajnych współpra-
cowników, ich teczki pracy, teczki spraw prowadzonych na okoliczność wydarzeń odnotowanych 
na terenie kombinatu (poważnych awarii, listów anonimowych), dokumenty związane z Dyrek-
cją Inwestycji Kombinatu, będące wynikiem zainteresowania bezpieki tą komórką. Niezwykle 
przydatne okazały się również sprawozdania z pracy operacyjnej nowohuckiego referatu SB za 
lata 1962–1968, przedstawiane zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. bezpieczeństwa.

Kwerenda przeprowadzona w materiałach SB wykazała, że kombinat nowohucki w bardzo 
szerokim zakresie podlegał zainteresowaniu aparatu bezpieczeństwa. Uwaga pracowników Referatu 
ds. Bezpieczeństwa (RSB) Komendy Dzielnicowej MO w Nowej Hucie koncentrowała się m.in. na 
cudzoziemcach odwiedzających zakład w ramach delegacji państwowych, zawierania umów han-
dlowych oraz wycieczek zagranicznych. Chodziło zarówno o gości z krajów kapitalistycznych, jak 
i obywateli państw obozu socjalistycznego. Szczególnym zainteresowaniem funkcjonariuszy „cieszyły 
się” oczywiście grupy z państw zachodnich. Wynikało to z obaw przed penetracją przedsiębiorstwa 
i środowiska hutniczego przez obce wywiady. Prowadząc ochronę kontrwywiadowczą zakładu, 
oficerowie SB monitorowali liczbę odwiedzających oraz kraj ich pochodzenia. Analizowali, jakie 
środowiska zawodowe reprezentowali obcokrajowcy. Funkcjonariusze zwracali również uwagę na 
sferę ich zainteresowań: o co pytali, jakie zagadnienia interesowały ich podczas wizyt w kombinacie2.

1 Zob. P. Mazur, Działalność Plenum Komitetu Fabrycznego PZPR w kombinacie nowohuckim w latach 1956–1970. 
Przyczynek do analizy [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2011. Referaty, red. P. Gasztold-Seń, Ł. Kamiński, 
Warszawa 2012, s. 77–85. 
2 AIPN Kr, 021/1, t. 9, Sprawozdania SB w Nowej Hucie z lat 1962–1968, Sprawozdanie z pracy operacyjnej 
Referatu do spraw Bezpieczeństwa Komendy Dzielnicowej Milicji Obywatelskiej w Nowej Hucie za I kwartał 
1962 r., 15 III 1962 r., k. 3; ibidem, Sprawozdanie z pracy operacyjnej RSB KD MO za II kwartał 1962 r., 15 VI 
1962 r., k. 25–26; ibidem, Sprawozdanie RSB KD MO za rok 1963, 13 I 1964 r., k. 133–134; ibidem, Sprawozdanie 
z pracy RSB KD MO za rok 1966, 30 XII 1966 r., k. 189–190.
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Oprócz gości zagranicznych, pojawiających się w Nowej Hucie na stosunkowo krótki okres, 
np. przy okazji wycieczki po zakładzie czy podpisania umowy handlowej, byli i tacy, którzy prze-
bywali tam długoterminowo. Mam tu na myśli specjalistów z RFN, Włoch, Szwecji albo Wielkiej 
Brytanii, którzy pracowali w kombinacie na kontraktach. Ich praca polegała na uruchamianiu 
maszyn i urządzeń zakupionych przez hutę za granicą albo nadzorowaniu inwestycji prowadzo-
nych z użyciem zachodnich technologii. Funkcjonariusze RSB starali się nie tylko analizować ich 
zainteresowania, ale także kontrolowali ich kontakty z pracownikami huty oraz działających na jej 
terenie przedsiębiorstw budowlanych. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej, z punktu widzenia 
SB, postawy danego pracownika w kontaktach z cudzoziemcami funkcjonariusze podejmowali 
odpowiednie kroki. I tak o swych zastrzeżeniach informowali „po linii partyjnej” władze Komitetu 
Fabrycznego PZPR, „po linii administracyjnej” – dyrekcję huty, a „po linii operacyjnej” przepro-
wadzali rozmowy ostrzegawcze z pracownikami, których zachowanie budziło zastrzeżenia SB. 

Powody takich rozmów bywały różne, począwszy od zbyt częstych spotkań ze specjalistami, 
co mogło skończyć się „tylko” rozmową z oficerem SB lub administracyjną decyzją odsunięcia 
od pracy z zagranicznymi specjalistami. Taki zakaz pracy ze specjalistami zagranicznymi dostał 
jeden z inżynierów z Dyrekcji Inwestycji Kombinatu. Stosowną decyzję podjął dyrektor naczelny 
na skutek interwencji funkcjonariuszy RSB w Nowej Hucie. Innym powodem sankcji, o którym 
wspominają dokumenty RSB, było zorganizowanie przez pracowników Mostostalu „libacji” 
na budowie, podczas której pracownicy mieli „umizgiwać się” do zagranicznych specjalistów 
(„każdy do nich pił”) oraz zawierać osobiste znajomości. Uczestników tego wydarzenia ukarano 
odebraniem premii3. 

Jak wynika z wyliczeń funkcjonariuszy nowohuckiej SB, na terenie kombinatu przebywało 
stosunkowo wielu cudzoziemców: z Zachodu, krajów bloku wschodniego oraz tzw. Trzeciego 
Świata. Dane z roku 1962 mówią o 787 cudzoziemcach, którzy przewinęli się przez hutę jako 
członkowie zagranicznych delegacji i wycieczek, handlowcy oraz specjaliści na kontraktach. 
Kolejne lata przynosiły wzrost ruchu cudzoziemców w kombinacie: w 1966 r. było ich prawie 
1700, a w roku 1968 już ponad 26504. Nic więc dziwnego, że SB interesowała się wizytami gości 
z zagranicy, którzy mogli być pracownikami obcych wywiadów5, ale także „infekować” załogę 
kombinatu „wrogimi” poglądami.

Ochrona kontrwywiadowcza kombinatu nie była jedynym aspektem działalności nowohuc-
kiej bezpieki. W ramach ochrony obiektowej ustalenia operacyjne funkcjonariuszy skupiały 
się w dużej mierze na analizie sytuacji społeczno-ekonomicznej przedsiębiorstwa. Był to prze-
cież jeden z najważniejszych zakładów polskiej gospodarki, który powinien funkcjonować bez 
żadnych przeszkód. Dlatego tak ważne dla oficerów SB było dokładne rozeznanie w kondycji 

3 AIPN Kr, 021/10, t. 1, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego [dalej: PUBP] w Nowej Hucie, Materiały 
dotyczące Huty im. Lenina, Inwestycje, Pismo szefa RSB w Nowej Hucie ppłk. Władysława Żyły do naczelnika 
Wydziału III KW MO w Krakowie, 15 IX 1970 r., k. 64–65.
4 Dane liczbowe zaczerpnąłem z cytowanych sprawozdań RSB w Nowej Hucie za lata 1962–1968 (AIPN Kr, 
021/1, t. 9, Sprawozdania SB w Nowej Hucie z lat 1962–1968, k. 3–222) oraz z zestawienia ruchu cudzoziemców 
w kombinacie w roku 1968 (AIPN Kr, 021/10, t. 1, PUBP w Nowej Hucie, Materiały dotyczące Huty im. Lenina, 
Inwestycje, Zestawienie ruchu cudzoziemców w HiL za okres od 1 I – 31 XII 1968 r., k. 172).
5 O tym, że funkcjonariusze poważnie liczyli się z taką ewentualnością, świadczy następujący fragment sprawo-
zdania RSB w Nowej Hucie za rok 1963: „Na przykład przedstawiciel radia BBC Wielkiej Brytanii […] dociekał 
obok spraw dotyczących gospodarczego znaczenia Huty im. Lenina, zatrudnienia, zagadnień socjalno-bytowych 
– wielu szczegółów z dziedziny technicznej, technologicznej itp., co wydaje się bardzo dziwnym, [jako] że nie 
był on fachowcem. Nie wyklucza się, że i wśród przyjeżdżających na teren huty naukowców, specjalistów, prze-
mysłowców, handlowców są osoby, które mimo iż nie wykraczają poza ramy swych specjalności, są wyczulone 
na zagadnienia o znaczeniu wywiadowczym” (AIPN Kr, 021/1, t. 9, Sprawozdania SB w Nowej Hucie z lat 
1962–1968, Sprawozdanie RSB KD MO za rok 1963, 13 I 1964 r., k. 134).
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przedsiębiorstwa: jego wskaźnikach ekonomicznych, ewentualnych przyczynach złej pracy oraz 
nastrojach załogi. W sprawozdaniach RSB w Nowej Hucie pojawiają się informacje o stopniu 
wykonania planu gospodarczego przez cały kombinat oraz jego poszczególne wydziały6. Na ich 
podstawie, a także opierając się na doniesieniach operacyjnych agentury, bezpieka definiowała 
swe dalsze zadania.

Funkcjonariusze momentami wchodzili w rolę analityków ekonomicznych, o czym świadczy 
np. zainteresowanie płacami załogi Wydziału Stalowni w początkach 1962 r. Jak zauważano, 
obniżka poborów znacząco pogorszyła nastroje robotników, a także ich relacje z kierownictwem 
wydziału. Konkluzją tej diagnozy było stwierdzenie, że obniżka płac wpłynęła na pogorszenie 
jakości pracy i wyników ekonomicznych Stalowni: „To w konsekwencji odbija się na ilości 
i jakości produkcji stali”. Wnioski w tej sprawie przekazano dyrekcji zakładu oraz fabrycznej 
organizacji partyjnej7. 

Służba Bezpieczeństwa mogła operacyjnie oddziaływać na nastroje robotników, nie miała 
jednak bezpośredniej mocy sprawczej, aby podnieść ich zarobki albo usprawnić pracę poszcze-
gólnych wydziałów. Takie decyzje leżały w gestii kierownictwa administracyjnego huty. Ważną 
rolę odgrywała także organizacja partyjna, która dyscyplinując swych członków, starała się 
wpływać na jakość ich pracy. Stąd więc brały się zalecenia władz KF dla poszczególnych komi-
tetów zakładowych i oddziałowych organizacji partyjnych huty, aby w swym działaniu kładły 
szczególny nacisk na przestrzeganie socjalistycznej dyscypliny produkcji oraz walkę z przestęp-
czością gospodarczą i klikowością8. Partia, realizując hasło zwalczania wśród załogi kombinatu 
„bumelanctwa, nieróbstwa, obojętności i formalizmu”, miała kształtować odpowiedni stosunek 
robotników do pracy zawodowej, a tym samym wychowywać ich ideologicznie9. 

Aby jednak podjąć konkretne kroki usprawniające pracę zakładu, dyrekcja lub fabryczna 
organizacja partyjna musiały wiedzieć o zjawiskach wpływających negatywnie na jego kondycję. 
O wszystkich przypadkach nie mogły jednak wiedzieć, i tu właśnie pojawiali się funkcjonariusze 
SB ze swą wiedzą operacyjną na temat kondycji huty. Chroniąc swoje źródła, niejednokrotnie 
informowali te instancje o zaobserwowanych nieprawidłowościach – awariach i usterkach – oraz 
ich przyczynach i sprawcach. W ten scenariusz wpisują się na przykład meldunki kontaktów 
operacyjnych „Jerzy” i „P” o powtarzającym się zacieraniu łożysk walcarek w Walcowni Gorącej 
Blach10. Analogiczny wydźwięk mają donosy na temat demontowania aparatury elektrycznej na 
części zamienne w Wydziale Walcowni Wstępnej, które w 1965 r. swym oficerom prowadzącym 
przekazali TW „Ptak” i TW „Śliwa”11. Poinformowana o takich wypadkach dyrekcja HiL podej-
mowała zwykle decyzje zmierzające do ukrócenia wspomnianych praktyk.

Stojąc na straży ciągłości pracy kombinatu, nowohucka SB interesowała się wszelkimi awaria-
mi, usterkami oraz wypadkami na terenie przedsiębiorstwa. W celu wyjaśnienia danego incydentu: 

6 Ibidem, Sprawozdanie RSB KD MO za rok 1964, 11 I 1965 r., k. 148; ibidem, Sprawozdanie z pracy RSB KD 
MO za rok 1966, 30 XII 1966 r., k. 190; ibidem, Sprawozdanie z pracy RSB KD MO za rok 1967, 22 XII 1967 r., 
k. 209.
7 Ibidem, Sprawozdanie z pracy operacyjnej RSB KD MO za I kwartał 1962 r., 15 III 1962 r., k. 12.
8 AP Kraków, Komitet Fabryczny [dalej: KF] PZPR przy HiL, 29/2484/37 (sygn. daw. 82/II/15), cz. I, Program 
KF PZPR Huty im. Lenina zabezpieczający realizację uchwały Plenum KW w sprawie kształtowania ideowo-
-moralnej postawy członków i kandydatów partii przyjęty 29 IX 1966 r., k. 65.
9 AP Kraków, KF PZPR przy HiL, 29/2484/35 (sygn. daw. 82/II/11,12), cz. I, Kierunki działalności w okresie 
kampanii sprawozdawczo-wyborczej organizacji partyjnej i realizacji planowych zadań w IV kwartale w Hucie 
im. Lenina, 28 IX 1962 r., k. 81.
10 AIPN Kr 021/1, t. 9, Sprawozdania SB w Nowej Hucie z lat 1962–1968, Sprawozdanie RSB KD MO za rok 
1965, 30 XII 1965 r., k. 174.
11 Ibidem, k. 176.
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określenia przyczyn, przebiegu oraz wykrycia sprawców, podejmowano wielotorowe czynności 
śledcze, które prowadzono w ramach spraw operacyjnego sprawdzenia. Polegały one m.in. na 
przesłuchiwaniu świadków, odbieraniu meldunków od tajnych współpracowników i ich „zada-
niowaniu”, analizie dokumentacji technicznej oraz procesów produkcyjnych. W ten sposób 
funkcjonariusze ustalali przyczyny awarii. Były one rozmaite: od sabotażu, złej woli lub niedba-
łości pracowników, poprzez zastosowanie materiałów niskiej jakości, dostarczanych przez inne 
przedsiębiorstwa, po brak części zamiennych do maszyn i urządzeń. 

Nowohucka SB, wyjaśniając awarie lub wypadki w zakładzie i wskazując ich przyczyny, 
w sposób niezamierzony ujawniała braki ówczesnego systemu polityczno-gospodarczego. Jednym 
z nich było uzależnienie gospodarcze od Związku Radzieckiego. Jak ustalili oficerowie SB, powo-
dem dużego wycieku oleju, do jakiego doszło w 1964 r. w Wydziale Walcowni Zimnej, był brak 
dostaw importowanych uszczelek do łożysk, zwykle sprowadzanych z ZSRR. Wytworzone w hucie 
zamienniki nie nadawały się do użycia z powodu ich wad konstrukcyjnych12. Tak więc deficyt 
potrzebnego wyrobu wymuszał konieczność wytworzenia substytutu, jednak wskutek niedbałego 
wykonania albo zapóźnień technologicznych nie zawsze się udawało zastąpić brakujący element. 

Inną przypadłością systemu było ślepe podporządkowanie się często nierealnym założeniom 
planów produkcyjnych, co nieraz prowadziło do poważnych konsekwencji. Jak wskazują ustalenia 
nowohuckich funkcjonariuszy, takie właśnie podejście można było zaobserwować w kombinacie. 
Świadczy o tym informacja o wycieku płynnego metalu z kadzi odlewniczych, do którego doszło 
w czerwcu 1962 r. na Wydziale Stalowni. Działania operacyjne SB wykazały, że wypadek został 
spowodowany niewłaściwą organizacją pracy oraz „chęcią wykonania za wszelką cenę planów 
produkcyjnych”13.

Niekiedy chęć wykazania się skłaniała do nadużyć polegających na fałszowaniu wskaźni-
ków produkcyjnych. Taki proceder, dzięki swym informatorom, funkcjonariusze SB wykryli 
w 1965 r. w dwóch wydziałach kombinatu: Walcowni Wstępnej oraz Wydziale Mechaniczno-
-Konstrukcyjnym14. W obu przypadkach do fałszerstw, czyli zawyżania faktycznie wykonanych 
planów i norm, dochodziło za zgodą i wiedzą kierowników tych jednostek. Bezpieka wypełniła 
tutaj swe zadanie, w jednym wypadku dyscyplinując szefa wydziału rozmową profilaktyczną, 
w drugim zaś informując głównego mechanika oraz organizację partyjną o zaobserwowanych 
nieprawidłowościach15.

Jakkolwiek problemy techniczno-produkcyjne kombinatu były bardzo ważne, to jednak nie 
tylko one decydowały o całości sytuacji w przedsiębiorstwie. Jak bowiem pokazał Październik ’56, 
ważną kwestią były nastroje panujące wśród załóg wielkich zakładów przemysłowych. O ich 
właściwe rozpoznanie dbali funkcjonariusze nowohuckiej SB. W swych działaniach operacyj-
nych analizowali przypadki „wrogich” wypowiedzi, anonimów, napisów i ulotek o wydźwięku 
antysystemowym wykrytych na terenie huty. Nasilały się one szczególnie w latach 1966–1968, 
czyli w kryzysowych okresach PRL. 

Według informacji nowohuckiej bezpieki, w 1966 r. z Nowej Huty wysłano siedem anonimo-
wych listów do władz centralnych. Ich autorzy krytykowali ustrój oraz wypowiadali się na temat 
stosunków państwa z Kościołem katolickim. Funkcjonariusze SB, relacjonując walkę z przejawami 
takiej działalności, pisali: „Autorzy anonimów wyrażają się w sposób wulgarny o przywódcach 

12 AIPN Kr, 021/1, t. 9, Sprawozdania SB w Nowej Hucie z lat 1962–1968, Sprawozdanie RSB KD MO za rok 
1964, 11 I 1965 r., k. 148.
13 Ibidem, Ocena pracy operacyjnej RSB KD MO za rok 1962, 11 I 1963 r., k. 110–111.
14 Ibidem, Sprawozdanie RSB KD MO za rok 1965, 30 XII 1965 r., k. 177.
15 Fałszerstwa w Wydziale Mechaniczno-Konstrukcyjnym okazały się na tyle poważne, że po śledztwie specjalnej 
komisji powołanej przez głównego mechanika kierownik oddziału obróbki skrawaniem stracił stanowisko (ibidem).
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partyjnych i państwowych PRL, szkalują ustrój socjalistyczny, stają w obronie katolickiego 
kleru”16. Jak ustalili oficerowie bezpieki, jeden z autorów był pracownikiem fizycznym w kom-
binacie, a przy tym członkiem PZPR. Okazywało się, że obowiązujący w partii dogmat jedności 
ideologicznej, obejmujący zwalczanie Kościoła, niekiedy nie miał zastosowania w odniesieniu 
do działaczy niższego szczebla. Przywoływane anonimy świadczą o tym, że w ówczesnym społe-
czeństwie obecne były głosy sprzeciwu wobec panującego porządku społeczno-politycznego oraz 
wobec nagonki na episkopat Polski, którą władze rozpętały w związku z orędziem do biskupów 
niemieckich, a także obchodami milenijnymi17.

Niepożądane z punktu widzenia władz zjawiska, świadczące o złych nastrojach załogi i społe-
czeństwa, jeszcze bardziej uobecniły się przy okazji wydarzeń marcowych i inwazji na Czechosło-
wację. Oprócz anonimowych listów podpisanych w imieniu „Brygady Pracy Socjalistycznej HiL”, 
„pracowników Stalowni Huty im. Lenina”, „pracowników Huty im. Lenina”, potępiających ustrój 
i solidaryzujących się z polskimi studentami, w sierpniu 1968 r. ujawniono osiem ulotek o treści: 
„Gomułko, nigdy Ci tego nie przebaczymy”18.

Wystąpienia antysystemowe w kombinacie odnotowywano również w latach, które w historii 
PRL uchodziły za stosunkowo spokojne. W lipcu 1963 r. w budynku administracyjnym Walcowni 
Wstępnej pojawiły się napisy „o wrogiej treści, szkalujące komunizm, Polską Zjednoczoną Partię 
Robotniczą, nawołujące, by nie słuchać komunistów”19. Problemem były również napisy i sym-
bole faszystowskie (swastyki, znaki SS), które pojawiały się na terenie zarówno kombinatu, jak 
i Nowej Huty. Przyczyn tych wypadków funkcjonariusze szukali w niedoświadczeniu życiowym 
i bezmyślności sprawców („młody wiek i niski poziom intelektualny”), animozjach personalnych, 
ale i w proniemieckich sympatiach niektórych mieszkańców dzielnicy: „Mimo że zagadnienie 
rewizjonizmu niemieckiego nie stanowi dla tut[ejszego] referatu jakiegoś problemu, to jednak na 
terenie Nowej Huty znajdują się osoby o sympatiach proniemieckich (NRF), wykazujące pewien 
nieprzychylny stosunek do PRL”20.

O tym, że „problem niemiecki” był obecny w świadomości społecznej i wpisywał się w geo-
polityczny kontekst rywalizacji między Wschodem a Zachodem, świadczy wypowiedź jednego 
z pracowników kombinatu, który podczas kłótni ze swym brygadzistą miał powiedzieć: „żeby 
nareszcie przyszli Niemcy, to by wyrżnęli wszystkich komunistów i byłby spokój”21.

Realizując zadanie ochrony operacyjnej kombinatu, oficerowie nowohuckiej bezpieki w dużej 
mierze bazowali na agenturze rozmieszczonej w przedsiębiorstwie, a także na anonimowych donie-
sieniach. Podczas kwerendy odnalazłem dane kilkudziesięciu osób pozostających „na kontakcie” 
SB i przekazujących informacje w sposób mniej lub bardziej poufny czy tajny. 

Dopływ meldunków w sprawie huty zapewniały osobowe środki pracy operacyjnej w posta-
ci kontaktów służbowych i operacyjnych (KS/KO) oraz tajnych współpracowników (TW). 

16 AIPN Kr, 021/1, t. 9, Sprawozdania SB w Nowej Hucie z lat 1962–1968, Sprawozdanie z pracy RSB KD MO 
za rok 1966, 30 XII 1966 r., k. 194.
17 Jak pisze Andrzej Chwalba, rządzący podjęli decyzję o „rozpoczęciu największej w dziejach PRL »akcji anty-
episkopalnej«. Jej elementami były zarówno ogólnopolskie wiece, potępiające orędzie, jak i działania bezpośrednio 
zakłócające obchody Milenium Chrztu Polski. W Krakowie w maju 1966 r. na trasie przemarszu pielgrzymki na 
Skałkę rozmieszczono aktywistów partyjnych, członków ORMO oraz funkcjonariuszy SB, których wyposażono 
w transparenty z hasłami: »Nie zapomnimy!«, »Polska nigdy nie będzie przedmurzem cudzych spraw«” (A. Chwal-
ba, Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1945–1989, t. 6, s. 324–328).
18 AIPN Kr, 021/1, t. 9, Sprawozdania SB w Nowej Hucie z lat 1962–1968, Sprawozdanie z pracy RSB KD MO 
za rok 1968, 3 I 1969 r., k. 221–222.
19 Ibidem, Sprawozdanie RSB KD MO za rok 1963, 13 I 1964 r., k. 135.
20 Ibidem, k. 136.
21 Ibidem, Sprawozdanie z pracy operacyjnej RSB KD MO za III kwartał 1962 r., 14 IX 1962 r., k. 63.
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W przypadku pierwszej grupy było to 25 osób. Druga grupa, nieco liczniejsza, obejmowała 
27 pseudonimów, była też bardziej zróżnicowana pod względem nazewnictwa22. Należy podkre-
ślić, że ustalona przeze mnie liczba współpracowników nowohuckiej bezpieki może się różnić od 
stanu faktycznego. Wiele dokumentów SB uległo przecież zniszczeniu (np. na skutek brakowania 
akt pod koniec lat osiemdziesiątych), wiele doniesień włączano do akt innych spraw, które nie 
musiały się bezpośrednio odnosić do pracy kombinatu.

Długość współpracy z SB poszczególnych osób można określić na podstawie zachowanych 
teczek pracy i teczek osobowych TW. I tak, w zależności od możliwości operacyjnych oraz 
nastawienia danego TW, współpraca trwała, niekiedy z przerwami, od kilku do kilkunastu lat. 
Zdarzało się, że współpracownicy nowohuckiej bezpieki mieli przeszłość agenturalną. Tak było 
w przypadku TW ps. „Kozioł”, którego do współpracy pozyskała SB z Ustrzyk Dolnych, a po jego 
przeprowadzce do Nowej Huty przekazała „na kontakt” tamtejszym funkcjonariuszom23. Drugim 
przykładem jest TW ps. „Czarny”, który w 1947 r., podczas odbywania służby wojskowej, został 
zwerbowany przez Główny Zarząd Informacji. Jako TW działał do 1949 r., czyli do momentu 
przejścia do rezerwy. Nowohucka bezpieka nawiązała z nim współpracę w grudniu 1960 r., przy 
okazji prowadzenia sprawy operacyjnego sprawdzenia „Sabotażysta”, którą założono na okolicz-
ność aktów sabotażu w Walcowni Zimnej Blach24.

Aby werbunek zakończył się sukcesem, oficerowie bezpieki musieli trafnie ocenić sytuację 
i odpowiednimi argumentami przekonać kandydata do współpracy. Niekiedy ich zadanie było 
ułatwione, ponieważ pozyskiwali TW na zasadzie dobrowolności. Była to sytuacja komfortowa 
dla obu stron. Według dokumentów nowohuckiej SB, werbunek na tej zasadzie przeprowadzono 
z TW ps. „Koks” i TW ps. „Kozioł”25. Zgoda na sformalizowane kontakty z funkcjonariuszami 
wypływała niekiedy z przekonania „obiektów” o konieczności wspierania organów bezpieczeń-
stwa państwa. Z przeprowadzonej kwerendy wynika, że „na podstawie uczuć patriotycznych” 
pozyskano do współpracy TW ps. „Kruczek”26. Zdarzały się także przypadki pozyskania źródła 
na podstawie szantażu. Posłużył się nim funkcjonariusz krakowskiego Wojewódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego Jan Radoszek w lutym 1952 r., podczas rozmowy werbunkowej 
z późniejszym TW ps. „Dakota”. Grożąc swemu rozmówcy pociągnięciem do odpowiedzialno-
ści karnej za przynależność podczas okupacji do konspiracyjnej organizacji strażackiej „Skała”, 
wymusił na nim zgodę na współpracę z UB27.

Zakończenie współpracy wcale nie musiało się wiązać z całkowitym i ostatecznym zerwaniem 
kontaktów z SB. Dowodzi tego działalność TW ps. „Kozioł”, którego meldunki z kombinatu 

22 W trzech przypadkach osoby składające meldunki określone były mianem informatorów, jedna zaś miała status 
rezydenta, który wedle wewnętrznych instrukcji bezpieki z 1953 i 1960 r. miał kierować siatką informatorów, 
a tym samym pełnić funkcję osobowego środka łączności pośredniej (F. Musiał, Podręcznik bezpieki. Teoria pracy 
operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL 
(1970–1989), s. 278–280).
23 AIPN Kr, 009/7073, t. 1, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych [dalej: WUSW] w Krakowie, Teczka 
personalna TW „Kozioł” (Mukomiełow Włodzimierz), Charakterystyka TW ps. „Kozioł”, nr rej. 4541/63, 28 III 
1964 r., k. 27–28.
24 AIPN Kr, 009/6675, Akta TW ps. „Czarny”, Charakterystyka TW ps. „Czarny”, nr rej. 813, 7 X 1961 r., k. 3–4.
25 AIPN Kr, 009/7589, t. 1, WUSW w Krakowie, Teczka personalna TW „Koks” (Żmuda Edward), Charaktery-
styka TW ps. „Koks”, nr rej. 990/62, 31 I 1963 r., k. 13; AIPN Kr, 009/7073, t. 1, WUSW w Krakowie, Teczka 
personalna TW „Kozioł” (Mukomiełow Włodzimierz), Charakterystyka TW ps. „Kozioł”, nr rej. 4541/63, 28 III 
1964 r., k. 28.
26 AIPN Kr, 009/8270, t. 1, WUSW w Krakowie, Teczka pracy TW „Kruczek” (Peruk Józef), Kierunkowy plan 
pracy z TW ps. „Kruczek” nr 64, 6 I 1962 r., b.p.
27 AIPN Kr, 00100/231/D, Mikrofilm z dokumentacją TW „Dakota”, Raport z werbunku dokonanego 25 II 1952 r. 
informatora ps. „Dakota”, 28 II 1952 r., k. 15–16.
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obejmują lata 1963–1965. Gdy utracił zdolności operacyjne, SB zakończyła z nim współpracę, 
nie wykluczając wykorzystywania go w przyszłości jako pomocy obywatelskiej (PO)28. Wzno-
wienie współpracy miało miejsce w wypadku TW „Dakota”, zwerbowanego w kwietniu 1952 r. 
i wykorzystywanego do końca 1956 r. Z powodu zmiany jego możliwości operacyjnych, w tym 
wypadku kontaktów służbowych z zagranicznymi specjalistami prowadzącymi montaż urządzeń 
w kombinacie, w kwietniu 1969 r. funkcjonariusze odnowili kontakt z byłym TW29.

Ważnym czynnikiem wpływającym na jakość pracy TW była jego postawa wobec utrzymywa-
nia niejawnych kontaktów z bezpieką. Funkcjonariusze woleli mieć źródło chętne do współpracy, 
co zwiększało prawdopodobieństwo otrzymywania wiarygodnych informacji. Z przeprowadzonej 
kwerendy wynika, że pozytywne nastawienie do współdziałania z SB prezentowali tajni współpra-
cownicy: „Kruczek”, „Koks” oraz „Kozioł”. Charakterystyka pierwszego z nich, sporządzona przez 
oficera prowadzącego, brzmiała następująco: „Jest jednostką chętną do współpracy, punktualną, 
obowiązkową i związaną z naszym resortem. Posiada dużo inteligencji i zmysł operacyjny. Jest 
szczery i prawdomówny”30.

Podobną postawę prezentował TW „Koks”, który na jednym ze spotkań oświadczył wręcz, 
że „żona jego wyjedzie na dłuższy okres do rodziny, to w tym czasie będzie mógł więcej czasu 
poświęcić dla sprawy współpracy”31. W równie pozytywny sposób był przez swego oficera pro-
wadzącego oceniany trzeci z wymienionych, czyli TW „Kozioł”: „Omawiany TW jest związany 
ze Służbą Bezpieczeństwa, chętny do współpracy, obiektywny i szczery wobec nas”32.

Funkcjonariusze mieli niekiedy do czynienia ze zmianą nastawienia swojego informatora, 
który chcąc zerwać dotychczasowe kontakty z bezpieką, zaczynał unikać spotkań operacyjnych. 
Takie zachowanie zaobserwował oficer prowadzący TW ps. „Dakota”, który „do wiosny 1970 r. 
wykazywał chęć współpracy, pisał informacje, natomiast w czasie późniejszym unikał spotkań”33. 
Wobec konsekwentnego, odmownego stanowiska funkcjonariusz nie miał innego wyjścia, jak 
zakończyć współpracę z takim źródłem. 

Innymi przyczynami zakończenia współpracy, oprócz niechęci TW do jej kontynuowania, 
mogły być np. utrata zdolności operacyjnych lub znaczące pogorszenie się zdrowia. Oddelegowanie 
TW „Kozioł” z Wydziału Instalacyjno-Montażowego Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego 
HiL do pracy przy remoncie kadzi, gdzie miał styczność z niewielką, bo pięcioosobową grupą 
robotników, skutkowało wnioskiem oficera prowadzącego o zaniechanie z nim dalszej współpracy34. 
Natomiast poważna choroba żołądka TW ps. „Czarny” i spowodowane nią odejście z pracy na rentę 
inwalidzką było przyczyną wyrejestrowania go z sieci czynnych TW35. Te przypadki pokazują, że 
rozwiązując współpracę ze swym źródłem, funkcjonariusze kierowali się pragmatyzmem. Z punktu 

28 AIPN Kr, 009/7073, t. 1, WUSW w Krakowie, Teczka personalna TW „Kozioł” (Mukomiełow Włodzimierz), 
Wniosek o zaniechanie współpracy z TW ps. „Kozioł”, nr rej. 4541/63, 8 IX 1965 r., k. 40–42.
29 AIPN Kr, 00100/231/D, Mikrofilm z dokumentacją TW „Dakota”, Kierunkowy plan wykorzystania TW 
ps. „Dakota”, nr rej. 8363/69, 9 IV 1969 r., k. 81.
30 Zob. AIPN Kr, 009/8270, t. 1, WUSW w Krakowie, Teczka pracy TW „Kruczek” (Peruk Józef), Doniesienie 
informacyjne TW „Kruczek”, 2 III 1959 r., k. 110.
31 AIPN Kr, 009/7589, t. 1, WUSW w Krakowie, Teczka personalna TW „Koks” (Żmuda Edward), Charakterystyka 
TW „Koks”, nr rej. 990/62, 31 I 1963 r., k. 15.
32 AIPN Kr, 009/7073, t. 1, WUSW w Krakowie, Teczka personalna TW „Kozioł” (Mukomiełow Włodzimierz), 
Uzupełnienie charakterystyki TW ps. „Kozioł” za 1964 r., 27 II 1965 r., k. 34.
33 AIPN Kr, 00100/231/D, Mikrofilm z dokumentacją TW „Dakota”, Charakterystyka pracy TW ps. „Dakota”, 
nr rej. 8363/69, 22 III 1971 r., b.p.
34 AIPN Kr, 009/7073, t. 1, WUSW w Krakowie, Teczka personalna TW „Kozioł” (Mukomiełow Włodzimierz), 
8 IX 1965 r., k. 40–42.
35 AIPN Kr, 009/6675, Dyrekcja Inwestycji HiL, Akta TW ps. „Czarny”, Wniosek o zaniechanie współpracy z TW 
ps. „Czarny”, nr rej. 995/62, 19 IV 1963 r., k. 15–16.
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widzenia bezpieki posiadanie „na kontakcie” osoby, która nie przekazywała żadnych istotnych 
informacji, było bowiem bezcelowe i oznaczało dla funkcjonariusza stratę czasu.

Budując relacje z tajnymi współpracownikami i motywując ich do lepszej pracy, funkcjona-
riusze wynagradzali ich finansowo za dostarczane informacje. Trudno mi na tym etapie badań 
ocenić skalę i częstotliwość tego zjawiska, ale z przeprowadzonej kwerendy można wnosić, że 
nie było ono rzadkie. Finansowe gratyfikacje otrzymywali na pewno TW: „Czarny”, „Kruczek”, 
„Koks” oraz „Kozioł”36. Z raportów funkcjonariuszy wynika, że wypłaty zależały od dobrej pracy 
TW, czyli przekazywania informacji wartościowych operacyjnie37. Wydaje się, że gratyfikacje 
finansowe wiązały się również z chęcią dowartościowania, a tym samym mocniejszego związa-
nia źródła z organami bezpieczeństwa. Taki wniosek można wyciągnąć, czytając uzupełnienie 
charakterystyki TW „Koks”, sporządzone przez por. Stanisława Malika: „W 1964 r. »Koks« za 
współpracę został wynagrodzony jednorazowo sumą 300 zł, co w pewnym sensie zdopingowało 
go do współpracy”38.

Umacnianiu więzi z TW służyły również wypłaty pełniące funkcję prezentów okolicznościo-
wych. Oficerowie przekazywali je np. z okazji imienin źródła albo – co ciekawe – obchodzonych 
świąt religijnych39. Takie posunięcie mogło niewątpliwie wzbudzić sympatię i wdzięczność 
obdarowanego, a także chęć zrewanżowania się przez dostarczenie funkcjonariuszowi cennych 
informacji. Mogło też sprawić, że oficer SB zacznie funkcjonować w świadomości TW jako ktoś 
bliski, komu można zaufać i się zwierzyć.

Swoisty związek oficera z tajnym współpracownikiem podtrzymywany był przez kontakty 
osobiste, zwykle zakonspirowane. Jak wynika z kwerendy, do spotkań i przekazywania meldun-
ków operacyjnych dochodziło w lokalach i mieszkaniach kontaktowych krakowskiej bezpieki40.

36 I tak, TW „Czarny” w latach 1961–1962 był czterokrotnie wynagradzany kwotą 300 zł (AIPN Kr, 009/6675, 
Dyrekcja Inwestycji HiL, Akta TW ps. „Czarny”, Charakterystyka TW ps. „Czarny”, nr rej. 813, 7 X 1961 r., k. 5; 
ibidem, Uzupełnienie charakterystyki TW ps. „Czarny” z 7 X 1961 r. za rok 1962, 18 I 1963 r., k. 9). W latach 
1963–1969 co najmniej cztery razy gratyfikację finansową (od 200 do 500 zł) otrzymał także TW „Kruczek” (AIPN 
Kr, 009/8270, t. 1, WUSW w Krakowie, Teczka pracy TW „Kruczek” (Peruk Józef), Doniesienie TW „Kruczek”, 
15 IV 1964 r., k. 306; AIPN Kr, 009/8270, t. 2, WUSW w Krakowie, Teczka pracy TW ps. „Kruczek”, Notatka 
z rozmowy przeprowadzonej na spotkaniu z TW, 3 I 1966 r., k. 3; ibidem, Doniesienie TW „Kruczek”, 14 III 1969 r., 
k. 133; ibidem, Doniesienie TW „Kruczek”, 27 IX 1969 r., k. 162). W przypadku „Koksa” na pewno można mówić 
o dwóch wypłatach po 300 zł: w 1962 i 1964 r. (AIPN Kr, 009/7589, t. 1, WUSW w Krakowie, Teczka personalna 
TW „Koks” (Żmuda Edward), Charakterystyka TW ps. „Koks”, nr rej. 990/62, 31 I 1963 r., k. 16; ibidem, Uzupeł-
nienie charakterystyki TW ps. „Koks” za rok 1964, 2 II 1965 r., k. 21). Ostatni z wymienionych, czyli TW „Kozioł”, 
od początku „służby” we wrześniu 1963 r. do końca marca następnego roku pięciokrotnie inkasował pieniądze za 
swe doniesienia (AIPN Kr, 009/7073, t. 1, WUSW w Krakowie, Teczka personalna TW „Kozioł” (Mukomiełow 
Włodzimierz), Charakterystyka TW ps. „Kozioł”, nr rej. 4541/63, 28 III 1964 r., k. 29).
37 Potwierdzenie tej tezy znajduje się w teczce personalnej TW ps. „Kozioł”, którego oficer prowadzący w pod-
sumowaniu charakterystyki źródła stwierdzał: „W zależności od wartości udzielonych informacji tajny współpra-
cownik ps. »Kozioł« będzie wynagradzany pieniężnie” (AIPN Kr, 009/7073, t. 1, WUSW w Krakowie, Teczka 
personalna TW „Kozioł” (Mukomiełow Włodzimierz), Charakterystyka TW ps. „Kozioł”, nr rej. 4541/63, 28 III 
1964 r., k. 30).
38 AIPN Kr, 009/7589, t. 1, WUSW w Krakowie, Teczka personalna TW „Koks” (Żmuda Edward), Uzupełnienie 
charakterystyki TW ps. „Koks” za rok 1964, 2 II 1965 r., k. 21.
39 AIPN Kr, 009/8270, t. 1, WUSW w Krakowie, Teczka pracy TW „Kruczek” (Peruk Józef), Doniesienie TW 
„Kruczek”, 18 XII 1963 r., k. 306; AIPN Kr, 009/8270, t. 2, WUSW w Krakowie, Teczka pracy TW ps. „Kruczek”, 
Doniesienie TW „Kruczek”, 14 III 1969 r., k. 133.
40 Ze swym oficerem prowadzącym w lokalu kontaktowym „Wanda” spotykał się „Koks” (AIPN Kr, 009/7589, 
t. 2, WUSW w Krakowie, Teczka pracy TW „Koks”, Notatka nr III/3/3 spisana ze słów TW, 19 III 1964 r., k. 80). 
W lokalu „Bałtyk” oraz w „Wandzie” swe doniesienia składał „Kruczek” (AIPN Kr, 009/8270, t. 1, WUSW 
w Krakowie, Teczka pracy TW „Kruczek” (Peruk Józef), Doniesienie tajnego współpracownika, 17 IV 1961 r., 
k. 186; ibidem, t. 2, WUSW w Krakowie, Teczka pracy TW ps. „Kruczek”, Doniesienie tajnego współpracownika, 
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Oceniając pracę agentury rozmieszczonej w kombinacie, należy pamiętać o tym, do jakich 
zadań była ona wykorzystywana. Oprócz spraw ściśle związanych z operacyjnym zabezpiecze-
niem obiektu przemysłowego, takich jak meldunki o nieprawidłowościach produkcyjnych: złej 
organizacji pracy, awariach i usterkach, czy pobycie zagranicznych specjalistów, występowały też 
inne, o większym stopniu skomplikowania. Tajni współpracownicy wykorzystywani byli m.in. 
w sprawach operacyjnego sprawdzenia oraz w sprawach operacyjnej obserwacji figurantów41. 

Szczególnie istotne dla bezpieki było wczesne rozpoznanie symptomów społecznego nie-
zadowolenia, które, jak pokazał Październik ’56, mogły się przekształcić w wypadki zagraża-
jące ówczesnemu systemowi politycznemu. Dlatego funkcjonariusze „zadaniowali” swe źródła 
w taki sposób, aby mieć rozeznanie w sytuacji panującej w poszczególnych wydziałach huty42. 
W momentach kryzysowych sięgano również do źródeł, z którymi formalnie zakończono współ-
pracę agenturalną. Świadczy o tym przykład byłego TW ps. „Czarny”, który składał meldunki 
o sytuacji w Wydziale Transportu Samochodowego HiL w okresie Grudnia ’7043. 

Z punktu widzenia bezpieki bardzo wartościowe były doniesienia zawierające charaktery-
styki osób pracujących w danym dziale produkcyjnym. Dzięki nim funkcjonariusze poznawali 
tamtejszą mikrospołeczność pracowniczą, mogli wychwycić tzw. wrogi element oraz wytypować 
ewentualnych kandydatów do współpracy operacyjnej. W specyfikę takiego meldunku wpisuje 
się doniesienie TW „Koks” z marca 1964 r., w którym znalazły się charakterystyki robotników 
pracujących na trzy zmiany w dziale rektyfikacji benzolu. Oprócz opisów pozytywnych: „przo-
dowy, członek PZPR, dobry pracownik” albo „solidny pracownik, bez zarzutu”, trafiały się też 
takie, które z pewnością mogły zainteresować funkcjonariuszy: „b. repatriant z ZSRR. Wróg Polski 
Ludowej”, „przodowy, b. członek PZPR, rzucił legitymację w X 1956 r., bardzo chwiejny, »skąd 
wiatr zawieje, tam idzie«”, „wróg PRL, b. żołnierz Wehrmachtu, leń, bumelant”44.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że oficerowie prowadzący nie przyjmowali bezkrytycznie 
wiadomości pochodzących od TW. Byli zobligowani, aby nieustannie je sprawdzać i konfronto-
wać z informacjami pozyskanymi z innych źródeł. Dowód tego znajduje się w charakterystyce 
TW „Koks”: „Dotychczasowe przekazywane informacje przez TW oceniam jako prawdziwe. 
Potwierdzeniem tego są materiały uzyskane z Wydziału »W«, które potwierdzają, a zarazem 
pogłębiają uzyskane od TW informacje. […] Dotychczas uzyskiwane od niego materiały były 
przedmiotem sprawdzenia prawdomówności i obiektywności TW, czego dokonano przy pomocy 
KO »L.J.« i Wydz. »W«”45.

12 II 1968 r., k. 70). Natomiast w lokalu kontaktowym „Markiza” odbywały się spotkania funkcjonariusza z TW 
ps. „Mietek” (AIPN Kr, 021/10, t. 3, PUBP w Nowej Hucie, Materiały dotyczące Huty im. Lenina, Inwestycje, 
Doniesienie tajnego współpracownika, 22 I 1971 r., k. 2).
41 I tak, w SOS „Sabotażysta” wykorzystywano informacje uzyskane od TW „Czarny” (AIPN Kr, 009/6675, 
Dyrekcja Inwestycji HiL, Akta TW ps. „Czarny”, Charakterystyka TW ps. „Czarny”, nr rej. 813, 7 X 1961 r., k. 4). 
Pomocny w wyjaśnianiu SOS „Komandor” był TW „Koks” (AIPN Kr, 009/7589, t. 1, WUSW w Krakowie, Teczka 
personalna TW „Koks” (Żmuda Edward), Charakterystyka TW ps. „Koks”, nr rej. 990/62, 31 I 1963 r., k. 14). 
Natomiast TW „Kozioł” był wykorzystywany w SOS „Szkodnik” (AIPN Kr, 009/7073, t. 1, WUSW w Krakowie, 
Teczka personalna TW „Kozioł” (Mukomiełow Włodzimierz), Uzupełnienie charakterystyki TW ps. „Kozioł” za 
1964 r., 27 II 1965 r., k. 33).
42 Meldunki dotyczyły m.in. Walcowni Zimnej Blach, Walcowni Gorącej Blach, Wydziału Transportu Samocho-
dowego W-96 oraz Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego. 
43 AIPN Kr, 021/10, t. 2, PUBP w Nowej Hucie, Materiały dotyczące Huty im. Lenina, Inwestycje, Doniesienie 
byłego TW ps. „Czarny”, 19 XII 1970 r., k. 86–88.
44 AIPN Kr, 009/7589, t. 2, WUSW w Krakowie, Teczka pracy TW ps. „Koks”, Notatka nr III/3/3 spisana ze słów 
TW, 19 III 1964 r., k. 80–81.
45 AIPN Kr, 009/7589, t. 1, WUSW, Teczka personalna TW „Koks” (Żmuda Edward), Charakterystyka TW 
ps. „Koks”, nr rej. 990/62, 31 I 1963 r., k. 14.
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Analiza materiałów wytworzonych przez esbeków pozwala stwierdzić, że włożyli oni dużo 
wysiłku w ochronę kombinatu i jego penetrację operacyjną. Funkcjonariusze SB występowali tu 
jako zbrojne ramię partii, chroniąc ówczesny porządek społeczno-polityczny. Kreowali przy tym 
rzeczywistość, inspirując swych agentów do podejmowania konkretnych działań, wchodzili też 
w interakcję z Komitetem Fabrycznym PZPR i dyrekcją zakładu, informując o wychwyconych 
nieprawidłowościach. Prowadzona przez SB ochrona zakładu, zabezpieczenie go przed wrogiem 
zewnętrznym i wewnętrznym były specyfiką ówczesnego ustroju, nastawionego podejrzliwie 
zarówno do własnych obywateli, jak i świata zachodniego. Wspomniane działania ochronne SB 
były jednak niczym innym jak zabezpieczaniem systemu przed społeczeństwem.

Niniejszy artykuł z jednej strony ukazuje przykłady wykorzystania SB do ochrony dużego 
zakładu w Polsce Ludowej, z drugiej zaś ilustruje funkcję bezpieki jako siły wspierającej system 
komunistyczny w Polsce. I w tym drugim kontekście SB została najbardziej zapamiętana przez 
społeczeństwo.



203

Artur Bądkowski 
Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Służba Bezpieczeństwa wobec Stanisława 
Barańczaka – sprawa operacyjnego 
rozpracowania kryptonim „Gracze”

Stanisław Barańczak jest jednym z najwybitniejszych poetów tzw. Nowej Fali – grupy 
poetyckiej działającej od końca lat sześćdziesiątych do połowy siedemdziesiątych. Jest także 
znakomitym krytykiem literackim, tłumaczem i historykiem literatury. W latach 1969–1977 
łączył on twórczość literacką z pracą naukową na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. W tym okresie był też kierownikiem literackim studenckiego Teatru Ósmego 
Dnia. W 1974 r. opublikowana została jego praca doktorska na temat twórczości Mirona 
Białoszewskiego1. W 1980 r. ponownie znalazł się wśród pracowników UAM. Był tam 
zatrudniony do 1981 r., kiedy to wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie wykładał na 
Uniwersytecie Harvarda2. 

Doświadczeniami pokoleniowymi Nowej Fali były Marzec ’68, Grudzień ’70 oraz Czer-
wiec ’76. Koniec Nowej Fali jest związany z powstaniem drugiego obiegu. Dla przedsta-
wicieli tego nurtu działalność literacka była sposobem na konfrontację z rzeczywistością 
i jej krytykę, co w systemie, jaki panował w PRL, nosiło znamiona opozycyjnej działalności 
politycznej. 

Stanisław Barańczak od 1967 do 1975 r. był członkiem PZPR, ale z czasem jego aktywność 
publiczna ewoluowała w kierunku opozycji. W 1975 r. należał do sygnatariuszy Listu 59, 
który stanowił protest intelektualistów przeciwko zmianom w konstytucji PRL dotyczącym 
zapisu o kierowniczej roli PZPR i sojuszu z ZSRR. Działał on także w Komitecie Obrony 
Robotników, którego był współzałożycielem, i w Komitecie Samoobrony Społecznej „KOR”. 
W maju 1977 r. uczestniczył w głodówce w kościele św. Marcina w Warszawie podjętej 
w reakcji na przetrzymywanie w więzieniu kilkunastu uczestników wydarzeń Czerwca ’76, 
których nie objęto amnestią z lutego 1977 r. Przejawem jego działalności opozycyjnej było 
też zaangażowanie w Uniwersytet Latający w Poznaniu i Krakowie oraz działalność w Towa-
rzystwie Kursów Naukowych, publikował także w prasie niezależnej. W 1980 r. wstąpił do 
„Solidarności”. 

Już krótkie wyliczenie aktywności Stanisława Barańczaka pozwala się domyślić, że 
musiała ona skutkować zainteresowaniem Służby Bezpieczeństwa. Z jej punktu widzenia 
reprezentował on podwójnie podejrzane dla władz środowisko – jako poeta zaangażowany 
w ruch kontestacyjny, a także jako pracujący naukowo inteligent mający wpływ na młodzież 
akademicką.

1 S. Barańczak, Język poetycki Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1974. 
2 Stanisław Barańczak – ur. 13 XI 1946 r. w Poznaniu, absolwent Wydziału Filologii Polskiej UAM. W 1968 r. 
zadebiutował tomikiem wierszy Korekta twarzy. Poza własną twórczością poetycką tłumaczył na język polski 
dramaty i poezje Williama Szekspira, wiersze Seamusa Heaneya, Thomasa S. Eliota, Josifa Brodskiego, Johna 
Keatsa, Emily Dickinson. Od 1981 r. przebywa na emigracji w Stanach Zjednoczonych. 
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Sprawa operacyjnego sprawdzenia krypt. „Gracze”

Świadectwem działań operacyjnych wobec Stanisława Barańczaka jest SOS krypt. „Gracze” 
(nr ewidencyjny 20949), prowadzona przez funkcjonariuszy Wydziału III KW MO/WUSW 
w Poznaniu, w związku z zaangażowaniem poety w działalność KOR, którego członków w języ-
ku MSW określano mianem „gracze”. Zabieg ten miał zapobiegać upowszechnianiu się nazwy 
Komitetu Obrony Robotników także wśród funkcjonariuszy3. 

Na wstępie należy zastrzec, że materiały tej sprawy nie są kompletne. Świadczy o tym wielo-
krotnie zmieniana na nich paginacja oraz pewna przypadkowość zgromadzonych dokumentów. 
Nie zachował się wniosek zatwierdzający formalne rozpoczęcie sprawy. Dokumenty z 1968 r. oraz 
późniejsze wzmianki świadczą o dużo wcześniejszym zainteresowaniu SB poetą, który zaanga-
żował się w wydarzenia Marca ’68 w Poznaniu, opracowując pismo skierowane do władz UAM 
potępiające działania MO wobec studentów4. Była to rutynowa procedura wyjaśniająca postawę 
osoby podejrzanej o działalność antypaństwową. Już wówczas zbierano o nim informacje z akt 
osobowych studenta5. W innym miejscu odnotowano, że był on inwigilowany w ramach sprawy 
operacyjnego rozpracowania krypt. „Wrzos”6. 

Podejrzane dla władz było zatrudnienie w 1970 r. młodego absolwenta filologii polskiej 
w Zakładzie Teorii Literatury, kierowanym przez prof. Jerzego Ziomka, który w 1968 r. prezen-
tował podobną, nieprawomyślną postawę. Barańczak miał także inspirować polityczne działania 
studenckiego Teatru Ósmego Dnia, z którym był związany. Służba Bezpieczeństwa znała też jego 
powiązania towarzyskie z Jackiem Bierezinem, działaczem organizacji „Ruch”, należącym także 
do środowiska „komandosów”. Powodem do negatywnych ocen było również poparcie udzielone 
przez Barańczaka znanemu z opozycyjnych poglądów Ryszardowi Krynickiemu7. 

Oficerowie SB śledzili karierę literacką Barańczaka. W ich ocenie poemat Sztuczne oddychanie 
„w sposób zdecydowanie wrogi przedstawia stosunki społeczne, ekonomiczne oraz politykę kul-
turalną i przemiany zachodzące w Polsce w okresie 30-lecia. Wiersze te przepojone są nienawiścią 
do ustroju socjalistycznego, władz partyjnych i państwowych oraz organów porządku publicznego. 
Przedstawiają też w fałszywym świetle stosunki z ZSRR”8. Tak negatywnie oceniony tekst nie 
mógł zostać oficjalnie opublikowany. Rozpowszechniany był wśród znajomych, a SB zdobyła 
go w wyniku działań operacyjnych. Uzyskano również informację, że w mieszkaniu „figuranta” 
świętowano obronę pracy magisterskiej Adama Michnika na Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Analizowano także kontakty Barańczaka z ośrodkami naukowymi w Stanach 
Zjednoczonych w kontekście jego starań o wyjazd na stypendium naukowe. Oceniano, że jeden 
z profesorów, z którymi się kontaktował – Polak pochodzenia żydowskiego – był negatywnie 
nastawiony do krajów będących w radzieckiej strefie wpływów, w tym PRL9. 

3 Ł. Kamiński, G. Waligóra, Wstęp [w:] Kryptonim „Gracze”. Służba Bezpieczeństwa wobec Komitetu Obrony 
Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” 1976–1981, Warszawa 2010, s. 41.
4 AIPN Po, 08/1838, t. 1, Oświadczenie Piotra Czartołomnego, 23 IV 1968 r., k. 2–4.
5 Ibidem, Notatka służbowa spisana z akt osobowych studenta IV roku filologii polskiej UAM w Poznaniu, b.d., 
k. 5. 
6 Ibidem, Informacja dotycząca Zofii Barańczak, sporządzona przez ppor. Romana Tomkowiaka, 23 IV 1976 r., 
k. 18. 
7 Ibidem, Informacja dotycząca Stanisława Barańczaka, podpisana przez naczelnika Wydziału III KW MO 
w Poznaniu ppłk. Bernarda Kamińskiego, 25 II 1975 r., k. 6–10.
8 Ibidem, Informacja dotycząca Stanisława Barańczaka i Ryszarda Krynickiego, podpisana przez naczelnika 
Wydziału III KW MO w Poznaniu kpt. Jerzego Siejka, 18 IX 1975 r., k. 11–12. 
9 Ibidem; AIPN Po, 08/1838, t. 3, Notatka urzędowa dotycząca Stanisława Barańczaka, sporządzona przez 
ppor. Czesława Szaja, 17 III 1982 r., k. 57. 
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Zwracano także uwagę na oddziaływanie Barańczaka na młodych twórców, którzy pod jego 
wpływem mogli podejmować wrogie działania wobec władz albo pisać krytyczne teksty10. 
Było to związane z jego autorytetem znanego poety i pracownika uniwersytetu opiekującego 
się teatrem studenckim. SB gromadziła teksty poety, dokumentując jego działalność. Część 
zdobywano w sposób operacyjny, ale były też pochodzące z jawnych źródeł, np. z jego 
publikacji. 

Interesującym przejawem działań operacyjnych było dezinformowanie inwigilowanego. 
Stwierdzono, że jedna z pracownic uniwersytetu powiadomiła „figuranta” o swoich kontak-
tach z SB. Uznano to za przejaw „dwulicowości” kobiety, który można było wykorzystać do 
przekazywania przez nią poecie nieprawdziwych informacji. Ponieważ działania bezpieki 
z założenia miały charakter planowy i przewidziany, zdecydowano, że opracowany zostanie 
„plan działań dezinformacyjno-profilaktyczno-indoktrynacyjnych”, który był konsultowany 
z kierownictwem MSW w Warszawie11. Świadczyło to o przestrzeganiu hierarchii służbowej, 
ale także o randze inwigilowanej osoby. Poeta skupiał wokół siebie grono opozycjonistów, 
które traktowano bardzo poważnie. Potwierdza to także konsultowanie z kierownictwem sce-
nariusza rozmowy z Barańczakiem, która miała „charakter profilaktyczno-ostrzegawczej”12. 
W policyjnym dossier poety znajdują się też jego oficjalnie opublikowane analizy krytyczno-
literackie13.

Represje wobec rodziny
Policja polityczna, zbierając informacje o „figurancie”, gromadziła również dane dotyczące 

jego rodziny – od personaliów po przejawy łamania prawa14, a także osób znajdujących się w jego 
kręgu towarzyskim15. Przeszukiwano ich bagaże, gromadzono dane. Funkcjonariusze zdawali sobie 
sprawę, że prowadzona przez nich obserwacja zewnętrzna była wielokrotnie dekonspirowana16. 
W związku z licznymi kontaktami towarzyskimi Barańczaka w poszczególnych miastach przekazy-
wane były informacje między naczelnikami wydziałów III komend wojewódzkich. Był to element 
koordynowania działań, mających ustalić aktywność zarówno inwigilowanego, jak i osób z kręgu 
jego znajomych, reprezentujących różne środowiska opozycyjne17. Matce Stanisława Barańczaka 
postawiono zarzut prowadzenia nielegalnej praktyki stomatologicznej. Poprzez osobowe źródła 
informacji w jej otoczeniu dawano jej do zrozumienia, że ma to związek z polityczną działalnością 
syna18. Był to więc element gry operacyjnej, której celem było wpłynięcie przez Zofię Barańczak 
na syna, aby zaprzestał swojej działalności. 

10 AIPN Po, 08/1838, t. 1, Informacja dotycząca Stanisława Barańczaka i Ryszarda Krynickiego, podpisana przez 
naczelnika Wydziału III KW MO w Poznaniu kpt. Jerzego Siejka, 18 IX 1975 r., k. 11–12. 
11 AIPN Po, 08/1838, t. 4, Meldunek operacyjny, 23 VIII 1976 r., k. 12–13. 
12 Ibidem. 
13 AIPN Po, 08/1838, t. 1, S. Barańczak, Odpowiedź na ankietę w sprawie tradycji, „Student”, nr 23, s. 13–16. 
14 Ibidem, Notatka służbowa dotycząca Małgorzaty Musierowicz, 7 XI 1975 r., k. 17; ibidem, Informacja dotycząca 
Zofii Barańczak, sporządzona przez ppor. Romana Tomkowiaka, 23 IV 1976 r., k. 18–19. 
15 Ibidem, Notatka dotycząca wrogiej działalności Jerzego Kaczmarka, sporządzona przez ppor. Romana Tomko-
wiaka, 6 X 1977 r., k. 18. 
16 AIPN Po, 08/1838, t. 4, Meldunek operacyjny, 27 III 1976 r., k. 7–8.
17 AIPN Po, 08/1838, t. 1, Notatka dotycząca kontaktów Stanisława Barańczaka z Lesławem Maleszką, Broni-
sławem Wildsteinem i Lilianą Batko przekazana przez zastępcę naczelnika Wydziału III KW MO w Poznaniu do 
naczelnika Wydziału III KW MO w Krakowie, 9 IX 1977 r., k. 12–13.
18 AIPN Po, 08/1838, t. 4, Meldunek operacyjny, 27 III 1976 r., k. 8.
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Zarzuty wobec poety

Represje w stosunku do najbliższych okazały się jednak nieskuteczne. W związku z tym wyko-
rzystano sprawę karną bezpośrednio uderzającą w Barańczaka. Zarzucono mu próbę wręczenia 
łapówki naczelnikowi gminy Puszczykowo w związku z korzystną dla Barańczaka decyzją admi-
nistracyjną umożliwiającą kupno domu w tej miejscowości. Zarzut wykorzystano instrumentalnie 
i upubliczniono go, aby skompromitować działacza KOR. Sam poeta twierdził, że oskarżenie jest 
bezpodstawne. Niestety stan zachowania dokumentacji sprawy nie pozwala odtworzyć wszystkich 
działań władz i samej SB. Zarzut próby wręczenia łapówki miał być postawiony na podstawie 
informacji od naczelnika gminy Puszczykowo i jego sekretarki, która miała być świadkiem próby 
jej przekazania19. Jednocześnie pojawił się także donos przesłany 30 grudnia 1976 r. przez miesz-
kańca Poznania do marszałka Sejmu PRL, Najwyższej Izby Kontroli, Ministra Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki, Ministerstwa Finansów, Związku Literatów Polskich20. Sprawa trafiła do 
sądu, który uznał, że wyjaśnienia Stanisława Barańczaka nie są wiarygodne, a zeznania naczelnika 
i sekretarki obciążają poetę. Został on skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. 

Szczególnie interesująco przedstawia się sprawa wspomnianego donosu, który najwyraź-
niej miał upublicznić sformułowany już wcześniej w zeznaniach zarzut. Nie miał on wpływu 
na podjęcie sprawy przez organy ścigania w stosunku do Barańczaka, chodziło najwyraźniej 
o „powiadomienie” instytucji wymienionych w rozdzielniku. Warto się przyjrzeć bliżej temu 
dokumentowi. Jego autor miał pochodzić z „rodziny inteligenckiej i środowiska prawniczego”. 
Stwierdzał on, że w jego gronie mówiło się ostatnio o „Komitecie Obrońców Robotników”21, sam 
miał zresztą przekazać Stanisławowi Barańczakowi środki na komitet. Zostały one przyjęte bez 
żadnego pokwitowania. Ofiarodawca miał otrzymać do przepisania i rozkolportowania materiały, 
które były „nie do przyjęcia, gdyż godziły w dobre imię państwa i naszej polityki wewnętrznej”22. 

Autor donosu dowiedział się o zamiarze kupna przez Stanisława Barańczaka nieruchomości, 
której wartość była nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do jego dochodów. Zaniepokojony 
obywatel prosił więc o sprawdzenie, skąd pochodzą środki na tę transakcję. Wiedział on także 
o próbie wręczenia łapówki i jej okolicznościach, znał też sprawę zarzutów postawionych Zofii 
Barańczak. Orientował się również w przestępczej działalności osób z otoczenia poety, które 
znane były z zaangażowania w opozycję. Wątek ten podsumowano stwierdzeniem: „Oto przekrój 
najbliższego otoczenia dr. Barańczaka, udającego orędownika klasy robotniczej, żerującego na 
naiwności ludzkiej w oparciu o uczucia patriotyczne, nienaruszalności zasad praworządności, 
realizowaniu zasad konstytucyjnych itd.”23 

W piśmie wprost sformułowany jest zarzut wykorzystywania KOR do osiągnięcia mate-
rialnych korzyści osobistych: „Można powiedzieć, że doborowe towarzystwo fałszerzy, narko-
manów, przemytników czy rodziny prowadzącej nielegalną praktykę, to otoczenie Barańczaka 
– orędownika KOR-u”24. Autor donosu zwrócił się też z prośbą o wszczęcie postępowań wobec 
innych działaczy KOR: „nasuwa się pytanie, czy pozostali działacze KOR nie postępują podobnie 
w celach osobistych korzyści. Przeciwko tym osobom należałoby moim skromnym zdaniem rów-
nież wszcząć stosowne postępowania, a co najmniej podać do wiadomości publicznej fakt czynu 
Barańczaka przez opublikowanie stosownego artykułu w prasie jak i odpowiedniego komentarza 

19 AIPN Po, 08/1838, t. 5, Protokoły przesłuchania Zdzisławy Toczko z 11 XII i 15 XII 1976 r., k. 12–19.
20 AIPN Po, 08/1838, t. 1, Donos, 30 XII 1976 r., k. 31–33.
21 Ibidem, k. 31.
22 Ibidem, k. 31.
23 Ibidem, k. 32.
24 Ibidem.
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w programie TV. Pozwoliłoby to na odkrycie prawdziwego oblicza działającego KOR-u oraz osób 
występujących w jego imieniu”25. 

Prawomocny wyrok stanowił podstawę do zebrania się Komisji Dyscyplinarnej na UAM. 
W obronie naukowca stanął promotor jego pracy doktorskiej prof. Ziomek, komisja podjęła 
jednak decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym Barańczaka z pracy na uniwersytecie. Oskarżony 
odwoływał się od wyroku do premiera PRL oraz od decyzji Komisji Dyscyplinarnej na UAM do 
jej wyższej instancji. Treść tych pism była znana SB, która wiedziała, że Barańczak „w sposób 
demonstracyjny powołuje się na swą przynależność do tzw. KOR, przypisując władzom PRL 
prowadzenie »akcji nękania jego osoby«”26. 

Służba Bezpieczeństwa obserwowała reakcję Barańczaka na wyrok skazujący oraz decyzję 
Komisji Dyscyplinarnej na UAM. W komentarzach podkreślano, że mimo pozbawienia pracy 
i niekorzystnych decyzji organów sprawiedliwości nie zaniechał on działalności opozycyjnej. 
Odnotowywano też nagłośnienie sprawy i popierające opozycjonistę komentarze Radia Wolna 
Europa27. Oficerowie w Warszawie oceniali, że pozytywne rozpatrzenie odwołań poety podwa-
żałoby autorytet władz państwowych i uniwersyteckich, a także „wywarłoby to niekorzystny 
wpływ na część poznańskiego środowiska akademickiego”28. Symptomatyczne jest stwierdzenie 
pokazujące, że funkcjonariusze MSW czuli się kompetentni, aby formułować następujące wnio-
ski: „Celowe byłoby natomiast rozważenie umożliwienia St[anisławowi] Barańczakowi podjęcia 
pracy w placówce naukowej nieprowadzącej działalności dydaktycznej”29. Pokazuje to, jak mogły 
zapadać decyzje w sprawach podobnych do opisywanej. 

Kserokopie pism odwoławczych napisanych przez Barańczaka były przesłane z Warszawy do 
Poznania, co pokazuje hierarchię służbową w SB, której terenowe komórki nie mogły bezpośrednio 
przejmować korespondencji do najwyższych władz. Petycję do Wyższej Komisji Dyscyplinarnej 
przy Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki o przywrócenie poety do pracy na 
UAM podpisały 274 osoby. Zdecydowano, że sprawa ta będzie wyjaśniana w ramach odrębnej 
SOR krypt. „Jawor”30. 

Sprawa powrotu poety na uniwersytet zakończyła się sukcesem po trzech latach starań – 1 paź-
dziernika 1980 r. Wnioskował o to dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UAM prof. Jarosław 
Maciejewski, a decyzję podjął rektor po uzgodnieniu z Egzekutywą Komitetu Uczelnianego 
PZPR UAM31; zdaniem samego Barańczaka powrót na UAM zawdzięczał on swym kolegom 
z „Solidarności”. W ten sposób zakończył się trzyletni okres pozbawienia pracy, wypełniony 
aktywnością opozycyjną. Funkcjonariusze SB oczywiście źle oceniali tę decyzję, przewidując 
negatywny wpływ Barańczaka na studentów i Teatr Ósmego Dnia32. 

Atmosfera „karnawału Solidarności” widoczna jest w wywiadzie telewizyjnym, jakiego Barań-
czak udzielił w poświęconym sprawom kultury programie „Pegaz”. Sprawa jest o tyle istotna, że 
SB znała jego kulisy, co świadczy o jej możliwościach operacyjnych. Funkcjonariusze musieli 
dostosowywać swoje działania do aktualnej sytuacji politycznej. Przedstawiciel opozycji publicz-
nie mówił otwarcie, niemalże wprost, rzeczy jeszcze kilka miesięcy wcześniej nie do pomyślenia, 
o sprawach, które dotyczyły aktualnej polityki wobec kultury. Dziennikarz przeprowadzający wywiad 

25 Ibidem.
26 AIPN Po, 08/1838, t. 1, Informacja dotycząca Stanisława Barańczaka, byłego adiunkta UAM, sierpień 1977 r., 
k. 24.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Ibidem, k. 24–25.
30 AIPN Po, 08/1838, t. 4, Meldunek operacyjny, 9 XI 1977 r., k. 38.
31 AIPN Po, 08/1838, t. 5, Meldunek operacyjny, 29 IX 1980 r., k. 80.
32 Ibidem, Meldunek operacyjny, 11 X 1980 r., k. 77–79. 
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miał nawiązać do decyzji rektora UAM w sprawie przywrócenia do pracy Barańczaka. Ten jednak 
wyjaśnił, że powrót na uczelnię zawdzięcza ludziom „Solidarności”. Związek zapisał w swoich 
postulatach ten punkt i artysta nie widział potrzeby podkreślania zasług rektora, który zareagował 
na postulaty opozycji. W rozmowie poruszono też kwestię starań Barańczaka o zgodę na wyjazd do 
Stanów Zjednoczonych. Podczas rozmowy na temat aktualnej sytuacji politycznej dziennikarz nie 
zgodził się na wymienienie nazwiska Jacka Kuronia. Oficer SB wiedział, że doszło do pertraktacji 
w tej sprawie. Ostatecznie Barańczak powiedział, że dziwnie się czuje, wypowiadając się w pro-
gramie państwowej telewizji, w której w negatywnym świetle byli przedstawiani opozycjoniści, ale 
nazwisko Kuronia nie zostało wymienione. W dalszej części wypowiedzi, dotyczącej współczesnej 
poezji publikowanej w drugim obiegu, padły nazwiska dobrze znane policji politycznej: Ryszarda 
Krynickiego, Adama Zagajewskiego, Juliana Kornhausera i Czesława Miłosza. Barańczak w wywia-
dzie dla państwowej telewizji stwierdził, że nie dla wszystkich w Polsce jest zaskoczeniem, iż ten 
ostatni otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury.

SB wobec otoczenia poety
Po powrocie z jednego z posiedzeń KOR w Warszawie SB przeprowadziła w komisariacie 

kolejowym przeszukanie bagażu Stanisława Barańczaka, szukając obciążających go materiałów, 
związanych także z jego znajomymi. Z zachowanych meldunków operacyjnych wynika, że 
kontrolowano spotkania towarzyskie osób należących do środowiska opozycyjnego, usiłowano 
też zdobyć informacje o istniejących w nich konfliktach. We współdziałaniu z przedstawicielami 
Wydziału IIIA przeprowadzano kombinacje operacyjne. Dzięki wykorzystaniu TW ps. „Musielak” 
przechwycono pismo „Robotnik”, które miało trafić do poznańskich zakładów pracy33. Samo 
nawiązanie kontaktu ze Stanisławem Barańczakiem mogło stać się powodem inwigilacji przez SB. 
W związku z tym, że działał on aktywnie w środowisku dysydenckim, funkcjonariusze poznańskiej 
SB z łatwością rozpoznawali wielu jego znajomych. Informacje takie były przesyłane wówczas 
między jej terenowymi strukturami. Kiedy w otoczeniu Barańczaka pojawiały się nowe osoby, 
starano się, często na podstawie przypadkowych informacji, gromadzić o nich dane. Na przy-
kład podejrzewano, że jeden z odwiedzających najprawdopodobniej mieszkał w Szczecinie przy 
ul. Księżnej Anastazji, był II oficerem na statku. Ustalono też nazwisko jego matki34. Pokazuje to, 
jak drobiazgowo działano, starając się ustalać personalia dzięki charakterystycznym szczegółom. 
Zebrane dane fragmentaryczne przekazywano w takim przypadku do KW MO w Szczecinie i tam 
już następowało ustalenie personaliów tej osoby. Można się domyślać, że uszczegółowione dane 
przesyłano następnie ze Szczecina do Poznania. 

Ciekawym przykładem obrazującym metody pracy operacyjnej wobec środowisk opozycyjnych 
były działania związane z odbywającym się w Poznaniu ślubem Ryszarda i Krystyny Krynickich. 
Na tę uroczystość oprócz Stanisława i Anny Barańczaków przybyli z Krakowa również inwigilo-
wany Adam Zagajewski z żoną. Z Krakowa został w tej sprawie wysłany szyfrogram, na którego 
podstawie poznańscy funkcjonariusze „zabezpieczali ich pobyt” w stolicy Wielkopolski35. Nie 
odnotowano jednak wówczas żadnych podejrzanych zdarzeń. 

33 AIPN Po, 08/1838, t. 4, Meldunek operacyjny, 9 XI 1977 r., k. 38.
34 Ibidem, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III KW MO w Poznaniu kpt. Aleksandra Dudziaka do naczelnika 
Wydziału III KW MO w Szczecinie w sprawie nieznanego mężczyzny, który spotkał się ze Stanisławem Barań-
czakiem, 24 VII 1980 r., k. 15. 
35 AIPN Po, 08/1838, t. 2, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III KW MO w Poznaniu kpt. Aleksandra Dudziaka 
do naczelnika Wydziału III KW MO w Krakowie w sprawie przyjazdu Adama Zagajewskiego z żoną, 9 XI 1978 r., 
k. 24.
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Odmiennie przebiegało spotkanie u znanego z działalności opozycyjnej Restytuta Staniewicza. 
Grupa operacyjno-śledcza SB przeprowadziła w jego mieszkaniu przeszukanie oraz zorganizowała 
zasadzkę na przybywające do niego osoby. Funkcjonariusze dostali informację, że celem spotkania 
miało być zawiązanie grupy opozycyjnej. Po wtargnięciu funkcjonariuszy do mieszkania okazało 
się, że przebywały tam już trzy osoby, później dołączyło jeszcze trzynaście kolejnych, wśród nich 
dwóch tajnych współpracowników. Zebrani oświadczyli, że przyszli na imieniny gospodarza. 
Podczas przeszukania mieszkania i poszczególnych osób znaleziono nielegalne wydawnictwa. 
Wieczór zakończył się przewiezieniem części osób na komendę, niektóre z nich zatrzymano na 
48 godzin. Część wyproszono z mieszkania i ostrzeżono przed udziałem w podobnych inicjaty-
wach. Osoby, które przybyły z Kalisza, Gorzowa i Bydgoszczy, „doprowadzono do pociągów 
pospiesznych i wysłano do domów”36. 

Starania o paszport do Stanów Zjednoczonych
Odrębną kwestią w relacjach Stanisława Barańczaka z organami bezpieczeństwa PRL były 

jego starania o paszport na wyjazd naukowy do Stanów Zjednoczonych. Pierwszą próbę podjął 
on w związku z planem wyjazdu na Uniwersytet Iowa we wrześniu 1976 r.37 Kolejne wnioski 
składał do 1981 r., kiedy to jego starania zostały uwieńczone sukcesem. Ponieważ kilkakrot-
nie odmawiano Barańczakowi wydania paszportu, w tej sprawie interweniowali amerykańscy 
dyplomaci38. Starania te odnotowywali oficerowie kontrwywiadu i przekazywali swoim kolegom 
z Wydziału III39. 

Odwrotna sytuacja miała miejsce, gdy zainstalowany najprawdopodobniej w mieszkaniu 
Barańczaka podsłuch umożliwił poznanie szczegółów jego rozmowy z pracownikiem konsulatu 
amerykańskiego. Dane te trafiły do Wydziału III KW MO w Poznaniu, jako że „figurant” był 
inwigilowany przez ten pion, ale w związku z możliwym zainteresowaniem tym faktem kontr-
wywiadu zostały przekazane do Wydziału II40. To jeden z przykładów współdziałania różnych 
pionów SB – Wydziału III, Wydziału „T” (techniki operacyjnej) i Wydziału II. Nieskuteczne były 
również interwencje członków Kongresu USA w Ambasadzie PRL w Waszyngtonie. Otrzymali oni 
informację zwrotną, że „z ważnych względów państwowych wymieniony [Stanisław Barańczak] 
nie może uzyskać zgody na wyjazd”. 

Sam zainteresowany wielokrotnie pisał do ministra spraw wewnętrznych skargi na decyzje 
odmowne w sprawie wydania paszportu41. Do SB dotarła też za pośrednictwem RWE wypowiedź 
na temat „afery Barańczaka” znanego emigracyjnego literaturoznawcy prof. Tymona Terleckiego, 
który oceniał, że wskutek uniemożliwienia mu wyjazdu przez władze PRL znakomity naukowiec 
nie może skorzystać z zaproszenia Uniwersytetu Harvarda, chociaż dla Polski powinno być to 

36 AIPN Po, 08/1838, t. 3, Notatka służbowa z przeszukania i zasadzki w dniu 27 V 1979 r. st. insp. Wydziału III 
KW MO w Poznaniu kpt. Kazimierza Stotki, 28 V 1979 r., k. 24–28.
37 AIPN Po, 08/1838, t. 4, Meldunek operacyjny, 27 III 1976 r., k. 7. 
38 AIPN Po, 08/1838, t. 2, Pismo naczelnika Wydziału IV Departamentu III MSW płk. Zygmunta Bieleckiego do 
naczelnika Wydziału III KW MO w Poznaniu, 28 IV 1978 r., k. 27.
39 Ibidem, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału II KW MO w Poznaniu kpt. Franciszka Szycha do naczelnika 
Wydziału III KW MO w Poznaniu, 23 II 1978 r., k. 28.
40 AIPN Po, 08/1838, t. 3, Pismo naczelnika Wydziału III KW MO w Poznaniu do naczelnika Wydziału II KW 
MO w Poznaniu, 30 V 1980 r., k. 16.
41 AIPN Po, 08/1838, t. 2, Notatka służbowa dotycząca Stanisława Barańczaka, 22 IX 1978 r., k. 31; ibidem, Pismo 
z Wydziału Skarg i Wniosków Gabinetu Ministra MSW w sprawie odmowy wydania paszportu, 23 VIII 1978 r., 
k. 33; AIPN Po, 08/1838, t. 3, Pismo z Wydziału Skarg i Wniosków Gabinetu Ministra MSW w sprawie odmowy 
wydania paszportu, 6 XI 1979 r., k. 18. 
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wyróżnieniem i powodem do dumy. Zauważano, że w wypowiedziach tych nie odnoszono się do 
działalności politycznej poety42. 

Z trudnościami w uzyskaniu paszportu była związana kwestia wspomnianych już kontaktów 
Barańczaka z amerykańskimi dyplomatami. Podczas rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej, 
przeprowadzonej z nim 23 lutego 1978 r., oficer SB ostrzegał poetę przed „kontaktem z obcym 
wywiadem i […] przed wejściem na drogę zdrady narodowej”43. O wadze zagrożenia miało 
świadczyć stwierdzenie, że nawet Adam Michnik – „przykład politykiera i kosmopolity” – pod-
czas swojego pobytu zagranicznego nie nawiązał współpracy z takimi służbami. Funkcjonariusz 
wysunął podejrzenie, że wyjazd na wykłady do USA może być wstępem na działalności szpie-
gowskiej Barańczaka na rzecz Amerykanów. Kapitan Karol Górny strofował swego rozmówcę, 
że zachowywał się on niegrzecznie w polskich urzędach państwowych, i ironicznie sugerował, 
że w amerykańskich okazywałby większy szacunek. 

O atmosferze spotkania świadczy postawienie przez funkcjonariusza sprawy wprost: „jeśli 
uważa, że ciąży jemu [Barańczakowi – A.B.] własny kraj, instytucje państwowe i przepisy prawne, 
to nic nie stoi na przeszkodzie aby wyjechał do tego kraju [Stanów Zjednoczonych – A.B.], którym 
jest tak zachwycony. […] My z kolei jako przedstawiciele Służby Bezpieczeństwa możemy go 
zapewnić, że umożliwimy mu ten wyjazd, ale nie może liczyć, że z powrotem zostanie wpuszczony 
do kraju, którego tak nie uznaje i nie znosi”44. 

Na takie stwierdzenia Barańczak zareagował stanowczo, uznając to za groźbę i szantaż oraz 
naruszenie podstawowych praw człowieka, których władze PRL zobowiązały się przestrzegać 
w Akcie końcowym KBWE. Jak się łatwo domyślić, funkcjonariusz miał w tej kwestii odmienne 
zdanie. „Następnie kolejny raz upomniano i ostrzeżono go przed wejściem na drogę zdrady naro-
dowej, przed wkupywaniem się w łaski »możnych protektorów«, gdyż jest na najlepszej drodze, 
aby stał się »sprzedawczykiem«. Słowo to [Barańczak – A.B.] uznał jako obrazę godności osobistej 
i zagroził, że wyciągnie z tego konsekwencje. Ponownie został przywołany do porządku i zwró-
cono jemu uwagę o prawidłowym zachowaniu się w polskim urzędzie państwowym”45. Stanisław 
Barańczak stwierdził, że wszystko, co usłyszał od swego rozmówcy, jest wyssane z palca. Dopy-
tywał się, czy ma rozumieć, że jest w tej sprawie prowadzone śledztwo. Zagroził, że upubliczni tę 
sprawę za pomocą „Biuletynu Informacyjnego” KSS „KOR”. Oficer nie chciał mu podać swego 
nazwiska, opozycjonista stwierdził więc, że ustali je na podstawie rysopisu. O kulisach działań 
operacyjnych wobec Barańczaka świadczą informacje, jakie znalazły się w raporcie z rozmowy 
przekazanym do Warszawy. „Figurant” skontaktował się z Grażyną i Jackiem Kuroniami, Ada-
mem Michnikiem oraz Jerzym Nowackim i przekazał im treść rozmowy. Zaproponowali mu oni 
sporządzenie notatek z tego spotkania i przekazanie ich „do Warszawy”. Ustalenia te zostały 
najwyraźniej poczynione na podstawie informacji z podsłuchu telefonicznego oraz pokojowego46. 

Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych przedstawiły stronie amerykańskiej alternatywną listę kandydatów, którzy mogliby wygłosić 
na Harvardzie wykłady o języku i literaturze polskiej. Wywierały też wpływ na władze UAM, 
żeby ewentualna zgoda na urlopowanie naukowca oraz wszelkie okoliczności wskazywały na 

42 AIPN Po, 08/1838, t. 2, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału IV Departamentu III MSW płk. Wiesława Komo-
rowskiego do naczelnika Wydziału III KW MO w Poznaniu w sprawie wypowiedzi prof. Tymona Terleckiego 
w RWE, 19 XII 1978 r., k. 22–23.
43 Ibidem, Raport zastępcy naczelnika Wydziału III KW MO w Poznaniu kpt. Karola Górnego dla naczelnika 
Wydziału IV Departamentu III MSW w Warszawie z rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej ze Stanisławem 
Barańczakiem, 23 II 1978 r., k. 39–42.
44 Ibidem, k. 40. 
45 Ibidem, k. 41.
46 Ibidem, k. 46.
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prywatny charakter tego wyjazdu, ponieważ wciąż nie wydano zgody na paszport służbowy. 
O randze całej sprawy świadczyła liczba zaangażowanych w nią instytucji oraz szczebel osób 
podejmujących decyzję bądź opiniujących i zapoznających się z nią – MSZ, Ministerstwo Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Wydział Nauki i Oświaty KC PZPR, Biuro Paszportów MSW 
i Ambasada PRL w Waszyngtonie47. Ostatecznie w lutym 1981 r. „w związku z aktualną sytuacją 
operacyjno-polityczną” naczelnik Wydziału III KW MO w Poznaniu mjr Karol Górny nie wnosił 
o zastrzeżenie wyjazdu Stanisława Barańczaka z rodziną do Stanów Zjednoczonych48, a w marcu 
1981 r. Barańczak otrzymał w końcu paszport. 

Jeszcze przed wyjazdem umówił się ze znajomą w konsulacie amerykańskim w Poznaniu, że 
będzie dostawał od niej drogą dyplomatyczną swoją korespondencję i literaturę drugiego obiegu 
z Polski. Informacja o tym trafiła do SB. Wydział III koordynował swe działania w zakresie 
inwigilacji Barańczaka z Wydziałem II, mającym w swych kompetencjach obserwację placówek 
dyplomatycznych49. 

Ponieważ wyjazd do Stanów Zjednoczonych miał mieć charakter czasowy, Stanisław Barań-
czak dopełnił formalności, by czasowo udostępnić znajomym swoje poznańskie mieszkanie50. 
Już po wyjeździe z Polski rodziny Barańczaków przeprowadzono w nim rewizję, podczas której 
zarekwirowano książki oraz pobrano wzory pisma maszynowego51. 

Działania SB po wyjeździe Stanisława Barańczaka
Wyjazd Barańczaka na 3-letni kontrakt na Uniwersytet Harvarda nie oznaczał zakończenia 

zainteresowania się nim służb specjalnych. 22 listopada 1983 r. SOR krypt. „Gracze” została prze-
rejestrowana na kwestionariusz ewidencyjny o tym samym kryptonimie (nr ewidencyjny 20949). 
Do kraju docierały informacje o działalności publicznej Barańczaka, którą władze określały jako 
antysocjalistyczną. Szczególnie krytycznie odnosił się on do wprowadzeniu stanu wojennego. 
Funkcjonariusze gromadzili jego wypowiedzi prasowe. Wywiad prasowy, którego udzielił 6 lute-
go 1982 r. na temat sytuacji politycznej w Polsce, stał się powodem wszczęcia przez Wydział 
Śledczy KW MO i Prokuraturę Wojsk Lotniczych w Poznaniu śledztwa, które jednak zawieszono 
10 maja 1982 r. ze względu na nieobecność Barańczaka w kraju. Podstawową formą inwigilacji 
pozostawała perlustracja korespondencji. Starano się nadal gromadzić dane dokumentujące jego 
antysocjalistyczną działalność i powiązania z najwybitniejszymi przedstawicielami opozycji, 

47 AIPN Po, 08/1838, t. 3, Pismo wicedyrektora Departamentu w MSZ Wojciecha Gierłowskiego do dyrektora 
Departamentu Studiów i Badań Uniwersyteckich, Ekonomicznych i Pedagogicznych w Ministerstwie Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki J. Stęperskiego, 26 I 1981 r., k. 8. Pismo było wysłane do wiadomości Andrzeja 
Bartnickiego, zastępcy kierownika Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR, W. Skarszewskiego, dyrektora Biura 
Paszportów MSW, i Ambasady PRL w Waszyngtonie. 
48 AIPN Po, 08/1838, t. 5, Meldunek operacyjny, 24 II 1981 r., k. 61.
49 AIPN Po, 08/1838, t. 3, Pismo naczelnika Wydziału II KW MO w Poznaniu ppłk. Romana Gorzyńskiego do 
naczelnika Wydziału III KW MO w Poznaniu w sprawie kontaktów Stanisława Barańczaka z placówkami dyplo-
matycznymi USA, 20 III 1981 r., k. 4; ibidem, Pismo naczelnika Wydziału III KW MO w Poznaniu mjr. Karola 
Górnego do naczelnika Wydziału II KW MO w Poznaniu ppłk. Romana Gorzyńskiego w sprawie kontaktów 
Stanisława Barańczaka z Konsulatem USA w Poznaniu, 27 III 1981 r., k. 3; ibidem, Pismo naczelnika Wydziału II 
KW MO w Poznaniu ppłk. Romana Gorzyńskiego do naczelnika Wydziału III KW MO w Poznaniu w sprawie 
kontaktów Stanisława Barańczaka z placówkami dyplomatycznymi USA, 20 III 1981 r., k. 4.
50 AIPN Po, 08/1838, t. 3, Prośba Stanisława Barańczaka do kierownictwa Osiedla im. M. Kopernika w Poznaniu 
o możliwość czasowego wykorzystywania mieszkania przez Ewę Wójtowicz, 16 III 1981 r., k. 5; ibidem, Zgoda 
na wniosek Stanisława Barańczaka, 25 III 1981 r., k. 6.
51 Ibidem, Oświadczenie Andrzeja Wójtowicza w sprawie zarekwirowanych książek, 25 VIII 1982 r., k. 30; ibidem, 
Wzory pisma maszynowego, k. 31. 
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z którymi pozostawał w kontakcie. Działania wobec niego koordynował Wydział II Departamen-
tu III MSW. Sprawę zakończono we wrześniu 1989 r. „w związku z zaistniałą w naszym kraju 
sytuacją społeczno-polityczną”52. 

Jak pokazuje biografia Stanisława Barańczaka, intelektualista, który pod koniec lat sześć-
dziesiątych XX w. w PRL krytycznie wypowiadał się o komunistycznych władzach, a z czasem 
współtworzył środowisko opozycyjne, musiał się liczyć z represjami i inwigilacją służb spe-
cjalnych. Organy państwa przez działania wobec rodziny i samego „niepokornego” usiłowały 
odwodzić go od tej działalności. Stosowano najrozmaitsze metody będące w asortymencie policji 
politycznych – podsłuchy, manipulowanie osobami z otoczenia, zastraszanie, nękanie zarzutami 
itp. Poeta w walce z SB wykorzystywał swoje pióro i popularność, którą dawała mu jego twór-
czość, a także autorytet pracownika naukowego uniwersytetu. Takie oddziaływanie było jedną 
z najskuteczniejszych form destrukcji systemu, bo poszerzało jawnie swobodę wypowiedzi 
i działania, pokazując, że przekraczanie bariery strachu wytrąca organom represji najsilniejszą 
broń, jaką jest stwarzanie poczucia powszechnego zagrożenia. 

52 AIPN Po, 08/1838, t. 6, Meldunek końcowy nr 431/89 do kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Gracze”, 
podpisany przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Poznaniu mjr. Romana Tomkowiaka, 25 IX 1989 r., 
k. 22–23. 
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Rafał łatka 
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński

Służba Bezpieczeństwa wobec drugiej 
pielgrzymki Jana Pawła II do PRL w 1983 roku 
na przykładzie Krakowa

Zgodnie z zapowiedziami z roku 1979 Jan Paweł II miał ponownie odwiedzić Polską Rzecz-
pospolitą Ludową w roku 1982. Data wizyty została uzgodniona w połowie 1981 r.; po wpro-
wadzeniu stanu wojennego władze nie wycofały się z tych ustaleń. Jednak po 13 grudnia 1981 r. 
sytuacja była zupełnie odmienna niż podczas prowadzonych wcześniej negocjacji, co spowodowało 
przeniesienie wizyty na kolejny rok. 

Wiązało się to z jednej strony z dążeniem władz do wycofania się z części koncesji na rzecz 
Kościoła, a z drugiej strony z pewnymi warunkami postawionymi przez biskupów, którzy doma-
gali się m.in. zniesienia stanu wojennego czy uwolnienia aresztowanych i internowanych. Władze 
odrzuciły te postulaty i wysunęły własne, w tym zaprzestanie popierania przez Kościół „Solidarno-
ści”, a także zdyscyplinowanie tzw. wrogich kapłanów. Przy tak dalece odmiennych stanowiskach 
nie udało się uzgodnić warunków ani programu wizyty1.

Sytuacja zmieniła się w połowie 1982 r., kiedy to ponownie podjęto negocjacje dotyczące 
drugiej wizyty Jana Pawła II w kraju. Najbardziej istotne uzgodnienia zapadły w czasie spotkania 
prymasa Józefa Glempa z gen. Wojciechem Jaruzelskim, które odbyło się 8 listopada. Ustalono 
wtedy wstępnie datę przyjazdu papieża i najważniejsze warunki wizyty2. Ostateczny jej program 
zatwierdzono w czasie posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Konferen-
cji Episkopatu Polski w kwietniu 1983 r. W Krakowie papież miał przebywać przez dwa dni, 
21 i 22 czerwca3.

Wydawać by się mogło, że na temat pielgrzymek Jana Pawła II do PRL powiedziano już 
wszystko, nie ma jednak zbyt wielu opracowań poświęconych działaniom aparatu represji w okresie 
przed wizytą i w trakcie jej trwania4. Służba Bezpieczeństwa w czasie pielgrzymek Ojca Świętego 
do PRL odgrywała kluczową rolę w przygotowaniach do wizyt, dbaniu o ich bezproblemowy 
z punktu widzenia władz przebieg, na koniec prowadziła drobiazgowe analizy ich skutków. Za 
każdym razem na działania SB przeznaczano wielkie środki, zarówno osobowe, jak i finansowe. 
Jej funkcjonariusze na podstawie wytycznych z PZPR znacząco intensyfikowali swoją działal-
ność, każda papieska wizyta była wielkim przedsięwzięciem dla PRL-owskiego aparatu represji. 

1 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków, s. 396–399. Szczególnie wyraźnie 
rozbieżność stanowisk widać w czasie posiedzenia Komisji Wspólnej z 8 VI 1982 r. (Tajne dokumenty państwo–Koś-
ciół 1980–1989, Londyn–Warszawa 1993, s. 198–204). 
2 M. Kała, Władze wobec drugiej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 
2002, nr 7, s. 58.
3 K. Michalski, Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski 1980–1989, War-
szawa 2012, s. 121–126.
4 Wstęp [w:] Pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa w oczach SB. Wybór dokumentów, oprac. R. Łatka, Kraków 
2012, s. 8–9, tam też literatura. 
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Celem niniejszego referatu jest przedstawienie na przykładzie Krakowa funkcjonowania SB 
w czasie II pielgrzymki Ojca Świętego do PRL. Zaprezentuję system organizacji SB, jej działalność 
w czasie przygotowań do pielgrzymki Jana Pawła II, a także podczas samej wizyty. 

System organizacji SB w czasie wizyty 
Gruntowne przygotowania do wizyty Jana Pawła II SB rozpoczęła jeszcze w roku 1982. Zarzą-

dzeniem 009/82 z 31 grudnia 1982 r. władze powołały grupę operacyjną do ,,zabezpieczenia” wizyty, 
składającą się z dwunastu osób z dyrektorem Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
Konradem Straszewskim na czele. W skład grupy weszli zastępcy dyrektorów wszystkich departa-
mentów MSW. Jej głównym zadaniem było ,,rozpoznanie zamiarów niektórych osób wykorzystania 
pobytu papieża w Polsce do celów politycznych”5. Wśród innych zadań, do jakich powołano grupę, 
należy wymienić: 

– „organizowanie działań operacyjno-rozpoznawczych związanych z przyjazdem papieża;
– organizowanie zabezpieczenia wizyty; 
– organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć zapobiegawczych i przeciw-

działających wrogim zamierzeniom związanym z przyjazdem papieża i jego pobytem w Polsce; 
– wypracowywanie ogólnych i zatwierdzanie szczegółowych koncepcji, taktyki oraz planów 

działań”6.
Grupy o podobnym charakterze utworzono we wszystkich województwach, które miał odwie-

dzić Jan Paweł II7. W Krakowie 25 marca 1983 r. powołano zespół sztabowy w składzie: Wiesław 
Działowski, zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB, jako kierownik, trzech zastępców: 
Józef Biel, Stefan Jurczak i Kazimierz Stawowy i w charakterze zwyczajnych członków naczel-
nicy wszystkich wydziałów MO i SB w Krakowie8. W ,,zabezpieczanie” wizyty, podobnie jak 
w czasie poprzedniej pielgrzymki, zaangażowano cały miejscowy aparat bezpieczeństwa, któremu 
podporządkowana była również MO, traktowana w owym okresie jako służba pomocnicza SB9. 

W ramach zespołu sztabowego powołano cztery tzw. grupy sztabowe: ds. rozpoznania i działań 
operacyjno-politycznych, ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego, ds. zabezpieczenia tech-
nicznego i materiałowego oraz ds. informacji10. Najbardziej istotne zadania otrzymała pierwsza 
z nich, składająca się z naczelników wszystkich wydziałów krakowskiej SB11. Grupa ta miała 

5 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944–1990. W świetle dokumen-
tów MSW, Warszawa 2000, s. 435; por. AIPN Kr, 08/296, SO krypt. ,,Zorza”, t. 2, Zarządzenie nr 092/82 ministra 
spraw wewnętrznych w sprawie zabezpieczenia wizyty papieża Jana Pawła II w 1983 r., 31 XII 1982 r., k. 1–4.
6 AIPN Kr, 08/296, SO krypt. „Zorza”, t. 2, Zarządzenie nr 092/82 Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 
zabezpieczenia wizyty papieża Jana Pawła II w 1983 r., 31 XII 1982 r., k. 4–5. Szczególnie ostatnie z zadań dobitnie 
świadczy o hierarchiczności w działaniu. Grupy wojewódzkie były odpowiedzialne nie za działalność koncepcyjną, 
ale jedynie za wprowadzanie w życie poleceń z centrali. 
7 Ibidem.
8 AIPN Kr, 08/296, SO krypt. ,,Zorza”, t. 1, Zarządzenie nr 08/83 komendanta wojewódzkiego MO w Krakowie, 
25 III 1983 r., k. 12–14. 
9 Jak twierdzi Jan Widacki, MO była tak traktowana przez aparat represji przez cały okres PRL (J. Widacki, Czego 
nie powiedział generał Kiszczak, Warszawa 1992, s. 173–176). 
10 AIPN Kr, 08/296, SO krypt. ,,Zorza”, t. 1, Zarządzenie nr 08/83 komendanta wojewódzkiego MO w Krakowie, 
25 III 1983 r., k. 12–14. 
11 Kierownikiem grupy był Józef Biel, jego zastępcą był naczelnik Wydziału IV Zygmunt Majka, a pozostali 
członkowie to naczelnicy innych wydziałów: Stanisław Hanusiak (II), Andrzej Więckowski (III), Wiesław Hrynie-
wicz (III-1), Piotr Kościelniak (V), Józef Kaim („B”), Kazimierz Kurek (Wydział Kryminalny) (AIPN Kr, 08/296, 
SO krypt. „Zorza”, t. 11, Zakres zadań Grupy do spraw Rozpoznawania i Działań Operacyjno-Politycznych, 29 III 
1983 r., k. 137).
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zapewnić ,,wyprzedzające informacje o zamierzeniach i podejmowanych inicjatywach hierarchii 
kościelnej, duchowieństwa, świeckiego aktywu katolickiego, a także wyznawców związków 
i kościołów nierzymskokatolickich w związku z wizytą Jana Pawła II”. 

Do najbardziej istotnych zadań, jakie powierzono grupie ds. rozpoznania i działań operacyjno-
-politycznych, należały działania zmierzające do: 

,,– odcinania się Kościoła od elementów wrogich i opozycyjnych,
– lojalizacji postaw kleru,
– operacyjnego umacniania się w interesujących nas środowiskach i grupach,
– stworzenia przesłanek do podejmowania skutecznych przeciwdziałań w sytuacjach naru-

szających ład i porządek publiczny”12.
Najważniejszą rolę w czasie wizyty Jana Pawła II odgrywał Departament IV MSW i wydzia-

ły IV w poszczególnych województwach. Podobnie jak w czasie pierwszej pielgrzymki papieskiej 
pełniły one funkcję kierowniczą i koordynacyjną w stosunku do innych struktur aparatu represji 
i MO. W jednym z dokumentów czytamy: ,,Szczególną rolę do spełnienia ma Wydział IV, który 
w czasie poprzedzającym wizytę, w toku jej trwania i po zakończeniu, realizuje zadania ukierunko-
wane na pełne rozpoznanie planów i zamiarów biskupów, kleru, aktywu katolickiego i wiernych”13.

Aparat represji działał w sposób ściśle zhierarchizowany. Do wydziałów IV komend woje-
wódzkich MO przekazywano informacje z niższych jednostek aparatu bezpieczeństwa14 i innych 
wydziałów miejscowej SB15, które następnie przesyłano do centrali, czyli do Departamentu IV 
MSW – tam spływały informacje ze wszystkich województw. Następnie były opracowywane 
przez funkcjonariuszy i w formie syntetycznych notatek przekazywane do najważniejszych 
dygnitarzy partyjnych16. 

W ,,zabezpieczanie” wizyty zaangażowane były wszystkie wydziały krakowskiej SB, każdy 
z nich miał do spełnienia ściśle określoną funkcję. Zaraz po Wydziale IV najbardziej istotny 
był Wydział III. Wśród zadań, jakie realizowali jego pracownicy, znalazły się: ,,zapewnienie  

12 AIPN Kr, 08/296, SO krypt. „Zorza”, t. 11, Zakres zadań Grupy do spraw Rozpoznawania i Działań Operacyjno-
-Politycznych, 29 III 1983 r., k. 137–138. Do innych zadań należało: ,,Zaktywizowanie działań rozpoznawczych 
w zakładach pracy, instytucjach, obiektach i środowiskach w celu ujawniania i przeciwdziałania wszelkimi sytu-
acjom i faktom mogącym wywołać negatywne odczucia społeczne, zakłócić ład i porządek [zarówno] w okresie 
poprzedzającym wizytę, jak i w czasie jej trwania, powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osoby Jana Pawła II 
[ponownie nisko w priorytetach SB – R.Ł.]; kontrola operacyjna figurantów; prowadzenie działań profilaktycznych, 
represyjnych i specjalnych; procesowe dokumentowanie wszelkich ujawnianych wrogich i przestępczych działań” 
(ibidem). 
13 AIPN Kr, 08/296, SO krypt. „Zorza”, t. 2, Decyzja nr 2 kierownika Sztabu KW MO Kraków w celu realizacji 
zadań zapewniających prawidłowy przebieg wizyty Jana Pawła II w Krakowie,18 IV 1983 r., k. 11. Jak wynika 
z dalszej treści dokumentu, zadania dla tego i innych wydziałów uwzględniły wytyczne Departamentu IV. Potwier-
dza to kilka kolejnych dokumentów SB, w których można przeczytać: „Wydział IV KW MO, na którego terenie 
działania złoży wizytę papież, jest wydziałem wiodącym w stosunku do wydziałów IV KW MO” (AIPN Kr, 
08/296, SO krypt. „Zorza”, t. 3, Kwestie i problemy do koordynacji z Wydziałami IV KW MO współdziałającymi 
w zabezpieczeniu wizyty papieża, b.d., k. 58). 
14 Por. AIPN Kr, 08/296, SO krypt. „Zorza”, t. 12, Notatka urzędowa, sporządzona przez st. sierż. Stanisława 
Micułę, dotycząca wycofania się części ludności Słomnik z udziału w uroczystości na krakowskich Błoniach, 26 V 
1983 r., k. 42. 
15 Zob. AIPN Kr, 08/296, SO krypt. „Zorza”, t. 12, Informacja przekazana przez Wydział V KW MO w Krakowie do 
Wydziału IV KW MO w Krakowie, opracowana przez naczelnika Wydziału V mjr. Piotra Kościelniaka, dotycząca 
poglądu kard. Franciszka Macharskiego na temat przygotowań do wizyty, 14 IV 1983 r., k. 150; ibidem, Informacja 
przekazana przez Wydział III-1 KW MO w Krakowie do Wydziału IV KW MO w Krakowie, opracowana przez 
naczelnika Wydziału III-1 Wiesława Hryniewicza, dotycząca zamierzeń ks. Kazimierza Jancarza związanych 
z wizytą Jana Pawła II i organizacją tzw. białych marszów w dniach 1 i 3 maja, 24 IV 1983 r., k. 126. 
16 Zob. AIPN, 1585/462, Dokumentacja Departamentu IV MSW. 
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bezwzględnego bezpieczeństwa osobie papieża, utrzymanie ładu i porządku publicznego na 
terenie ochranianych obiektów i środowisk”. Najważniejszym zadaniem Wydziału III było ,,prze-
ciwdziałanie, neutralizowanie oraz likwidowanie inicjatyw i działań opozycji antysocjalistycznej 
zmierzających do wykorzystania wizyty papieża w celach wrogich politycznie”17. Rola innych 
wydziałów w trakcie wizyty była mniejsza, ale również one miały wyznaczone swoje zadania 
i były bardzo aktywne zarówno przed wizytą, jak i w jej trakcie18. 

W najważniejszych operacjach związanych z pielgrzymką Jana Pawła II brały udział wszystkie 
struktury SB w danym mieście. Co istotne, w czasie zabezpieczania wizyty współpracowały ze 
sobą również poszczególne komendy wojewódzkie. Szczególnie istotna w tym względzie była 
wymiana informacji dotyczących „figurantów” między wydziałami III, dostarczanie danych na 
ich temat do wydziałów IV i wymiana informacji między wydziałami IV z różnych województw19. 
Informowano w nich m.in. o agenturze, która może zostać wykorzystana w trakcie pielgrzymki, 
czy o szczegółach przygotowań lokalnego Kościoła do papieskiej wizyty20. Naczelnicy wydzia-
łów IV z różnych województw spotykali się, by ustalić priorytety działań swoich struktur przed 
przyjazdem i w czasie pielgrzymki Jana Pawła II. Przykładem może być spotkanie naczelników 
wydziałów IV z Krakowa, Nowego Sącza, Bielska-Białej, Krosna, Katowic, Lublina, Częstocho-
wy, Rzeszowa, Tarnowa i Kielc, które odbyło się 27 maja 1983 r. w Krakowie. Podczas niego 
omówiono program pobytu Jana Pawła II w Krakowie i zadania dla tajnych współpracowników, 
opracowane na podstawie wytycznych z Departamentu IV MSW. Nie pominięto również tematyki 
związanej z „zagrożeniami dla wizyty”, wymieniając w tym kontekście „ekstremę »Solidarności«” 
i środowiska terrorystyczno-kryminalne. Omówiono też stan przygotowań władz do pielgrzymki, 
zwracając szczególną uwagę na działania pracowników operacyjnych aparatu represji i przygo-
towania krakowskiej kurii metropolitalnej21. 

Zadania sB 
W czasie przygotowań do papieskiej wizyty władze miały dwa główne cele. Po pierwsze 

chodziło im o dokładne poznanie planów i zamierzeń Kościoła hierarchicznego, duchowieństwa, 
opozycji politycznej, a także nastrojów społecznych związanych z wizytą. Drugim celem, ściśle 
związanym z pierwszym, było przeciwdziałanie wszelkim negatywnym z punktu widzenia władz 
wydarzeniom. Powyższe zadania miały być realizowane przez organy partyjne, administracyjne, 
ale najważniejszą rolę miał do odegrania aparat bezpieczeństwa. 

17 AIPN Kr, 08/296, SO ,,Zorza”, t. 8, Plan przedsięwzięć Wydziału III KW MO związanych z przyjazdem papieża 
do Polski, 25 V 1983 r., k. 175–178. 
18 Wydział II KW MO odpowiadał za ,,zabezpieczanie” działalności cudzoziemców przed wizytą i w czasie jej 
trwania, Wydział Kryminalny za ,,rozpoznanie zamiarów środowisk i grup przestępczych w celu przeciwdzia-
łania: kolportażowi ulotek, wrogiej literatury i innych antysocjalistycznych wystąpień” (AIPN Kr, SO „Zorza”, 
08/296, t. 2, Zadania w zakresie zabezpieczania bezpośredniego i porządku publicznego dla sztabów KW MO w: 
Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Opolu, Poznaniu, Skierniewicach, Wrocławiu i Komendy Stołecznej MO 
w Warszawie w związanych z operacją ,,Zorza”, 13 III 1983 r., k. 13–24).
19 Świadczy o tym odbyta 27 V 1983 r. narada naczelników wydziałów IV z województw: krakowskiego, nowosą-
deckiego, bielskiego, krośnieńskiego, katowickiego, lubelskiego, częstochowskiego, rzeszowskiego, tarnowskiego, 
i kieleckiego. Obecny był również przedstawiciel Departamentu IV Wiesław Ciupiński (AIPN Kr, 08/296, t. 11, 
Protokół z narady naczelników wydziałów IV, poświęconej przygotowaniom do wizyty papieża w dniu 27 V 
1983 r., k. 52–57). 
20 R. Łatka, Wstęp [w:] Pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa w oczach SB…, s. 20. 
21 AIPN Kr, 08/296, t. 11, Protokół z narady naczelników wydziałów IV, poświęconej przygotowaniom do wizyty 
papieża w dniu 27 V 1983 r., k. 54. 
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Intensywna obserwacja przygotowań krakowskiego Kościoła do wizyty rozpoczęła się już 
w styczniu 1983 r. Pierwszym z istotnych meldunków, jakie sporządziła SB, realizując operację 
krypt. ,,Zorza” w Krakowie, był zapis przebiegu konferencji dziekanów archidiecezji krakow-
skiej z udziałem kard. Franciszka Macharskiego. Zawierał on informacje na temat poruszanej 
w czasie tego spotkania problematyki, wśród której najistotniejszym zagadnieniem była wizyta 
Jana Pawła II w Krakowie22. 

Kolejne informacje zebrane przez krakowską SB dotyczyły reakcji duchowieństwa na ogło-
szenie wizyty Jana Pawła II najpierw przez Episkopat w formie listu pasterskiego, a następnie 
w oficjalnym komunikacie władz. Wydarzenie to zostało przyjęte przez księży z dużym zadowo-
leniem i zaskoczeniem (tego typu rozstrzygnięć spodziewano się później). Ogłoszony komunikat 
wywołał, jak wynika z informacji SB, zwiększone zainteresowanie tym problemem, a wypowiedzi 
duchownych koncentrowały się na różnych szczegółach wizyty23. 

Katalog pozyskiwanych przez SB informacji warto przytoczyć in extenso, by zaprezentować, 
jak wiele aparat represji chciał wiedzieć na temat przygotowań do wizyty: 

,,1. Rozpoznawanie wszelkich działań lub zamierzeń zmierzających do wytworzenia wokół 
wizyty otoczki propagandowej, eksponującej treści społeczno-polityczne.

 2. Ustalenia składów kościelnych komitetów organizacyjnych i zespołów powołanych przez 
Kurię do organizowania zabezpieczenia wizyty. Dotyczy to również duchownych i osób świeckich 
otrzymujących indywidualne zlecenia lub instytucji świeckich (przedsiębiorstwa), którym zlecone 
będą różnorodne prace w zakresie przygotowania wizyty.

 3. Uzyskiwania wszelkiej dostępnej dokumentacji (plany, ankiety, instrukcje, decyzje, 
komunikaty itp.) wydawanej przez kurię krakowską lub jej ogniwa w związku z przyjazdem 
papieża.

 4. Aktywnie kontrolować przejawy działalności grup opozycyjnych na styku z Kościołem, 
zmierzających do politycznego wykorzystania wizyty papieża.

 5. Rozpoznawać działalność świeckiego aktywu katolickiego i zapewniać dopływ informacji 
wyprzedzających o wszelkich planach i zamiarach tego środowiska w celu wykorzystania pobytu 
papieża jako areny do umacniania swego politycznego oddziaływania na społeczeństwo.

 6. Kontrolować zamierzenia poszczególnych ośrodków D[uszpasterstwa] A[kademickiego] 
na okres wizyty papieża: tematyka zebrań i prelekcji, propaganda wizualna, zamiary tworzenia 
grup celem odbycia procesji itp.

 7. Szczególnie poddać kontroli parafię w Mistrzejowicach, gdzie m.in. przebywać będzie 
papież. 

 8. Ustalić programy przebiegu uroczystości, składy osób zaangażowanych do prac organi-
zacyjno-technicznych. […]

10. Ustalać kierunki działań Kościoła zmierzających do zorganizowania własnej służby porząd-
kowej. Rozpoznać osoby funkcyjne, w miarę możliwości włączać sieci tajnych współpracowników 
do tajnej służby.

22 AIPN Kr, 066/40, SO krypt. ,,Lato ’80”, t. 27, Informacja o aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju, 
27 I 1983 r., k. 156–157. Warto wspomnieć, że przywołany dokument powstał na bazie informacji uzyskanych ze 
źródeł agenturalnych (AIPN Kr, 08/296, SO krypt. „Zorza”, t. 12, Informacja o opiniach i komentarzach środowisk 
wyznaniowych na temat przyjazdu Jana Pawła II do Polski, b.d., k. 206; AIPN Kr, 08/296, SO krypt. ,,Zorza”, t. 9, 
Protokół z posiedzenia zespołu ds. rozpoznania i działań operacyjnych, b.d., k. 153–158). 
23 AIPN Kr, 08/296, SO krypt. „Zorza”, t. 12, Informacja o opiniach i komentarzach środowisk wyznaniowych 
nt. przyjazdu Jana Pawła II do Polski, b.d., k. 206. Odnotowano również komentarze laikatu, np. ze środowiska 
,,Tygodnika Powszechnego” (AIPN Kr, 066/40, SO krypt. ,,Lato ’80”, t. 28, Informacja o aktualnej sytuacji 
społeczno-politycznej w kraju, 8 II 1983 r., k. 52).



218

11. Rozpoznać system przepustek, kart wstępu, legitymacji i odznak wprowadzonych przez 
organizatorów na okres pobytu papieża”24.

Działania SB wyraźnie zintensyfikowano w maju i na początku czerwca. Szczególnie czujną 
kontrolę roztoczono nad środowiskami, którymi interesował się Wydział IV SB. Najważniejszymi 
zadaniami, jakie realizował aparat bezpieczeństwa w owym okresie, były te związane z kurią 
krakowską i, jak pisano w dokumentacji aparatu represji, organami kierowniczymi Kościoła. 
Wśród nich: 

,,– zapewnienie pełnego i wszechstronnego rozpoznania planów, zamierzeń i inicjatyw, zarów-
no Watykanu, jak też kierownictwa Kościoła krakowskiego oraz ogniw powołanych do przygoto-
wania wizyty papieża, z uwzględnieniem stopnia realizacji wytycznych Episkopatu i oddolnych 
inicjatyw organizacyjnych. […],

– uniemożliwienia wchodzenia i opanowywania kościelnych komitetów organizacyjnych przez 
elementy antysocjalistyczne. Ukierunkowanie osobowych źródeł informacji na przejmowanie 
funkcji kierowniczych w tworzących się komitetach i zespołach roboczych,

– inspirowania i angażowania duchowieństwa do współdziałania z organami MO w zakresie 
zapewnienia ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego,

– wykorzystania nasilonych w okresie poprzedzającym wizytę i w czasie jej trwania kontak-
tów z klerem do lojalizacji i politycznej neutralizacji duchowieństwa, jak też do operacyjnego 
umacniania się,

– podejmowania działań operacyjnych, w tym również specjalnych, celem ograniczenia 
zasięgu imprez religijnych (czasu trwania, ilości uczestników, eliminowania niepożądanych 
inicjatyw, itp.)”25. 

Zintensyfikowano również działania, określane w żargonie funkcjonariuszy SB jako profi-
laktyczno-neutralizujące. Ich skala była ogromna. Jak wynika z jednego ze sprawozdań, tylko 
w okresie 18–22 czerwca 1983 r. KW MO w Krakowie przeprowadziła: 1986 rozmów profilak-
tycznych, 59 przeszukań oraz 59 zatrzymań osób (wobec 37 zastosowano areszt)26. 

Najistotniejszym elementem działań profilaktyczno-neutralizujących były rozmowy z księżmi, 
którzy z racji pełnionej przez siebie funkcji mieli wpływ na przebieg uroczystości z udziałem 
Jana Pawła II lub byli znani ze wspierania opozycji. Przykładem tego typu działań była rozmowa 
z ks. Michałem Krużelem, proboszczem parafii Imbramowice. Jako pretekst do rozmowy pracow-
nik SB wykorzystał „fakt i konieczność zapewnienia papieżowi bezpieczeństwa oraz wspólnotę 
celów w tym zakresie zarówno milicji, jak i Kościoła”. Wypytywał o szczegóły wyjazdu parafian 
na uroczystości do Krakowa i czy sam ks. Krużel organizuje pielgrzymkę27. Ogółem tylko w okre-
sie poprzedzającym wizytę pracownicy Wydziału IV krakowskiej SB przeprowadzili 29 rozmów 
profilaktyczno-ostrzegawczych, z czego 20 z księżmi28. 

W czasie wizyty Jana Pawła II nadrzędnym celem władz było jej zabezpieczenie w taki spo-
sób, by zapewnić bezproblemowy z ich punktu widzenia przebieg pielgrzymki i zneutralizować 

24 AIPN Kr, 08/296, SO krypt. „Zorza”, t. 3, Zadania dla TW Wydziału IV w okresie poprzedzającym wizytę, 
21 III 1983 r., k. 11–13. 
25 AIPN Kr, 08/296, SO krypt. ,,Zorza”, t. 3, Sprawozdanie z działań operacyjnych w okresie poprzedzającym 
wizytę papieża, 22 VI 1983 r., k. 374. 
26 Ibidem, k. 374. 
27 Ibidem, Notatka z rozmowy z ks. Michałem Krużelem, proboszczem parafii Imbramowice, 20 VI 1983 r., 
k. 347. Jak zaznaczył autor notatki Józef Biel, ks. Krużel był wcześniej poinformowany, że ktoś z MO będzie 
z nim rozmawiał, i poinstruowany, jak powinien się zachowywać. 
28 AIPN Kr, 08/296, SO krypt. ,,Zorza”, t. 3, Sprawozdanie z działań w okresie poprzedzającym wizytę papieża, 
23 V 1983 r., k. 374.
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wszelkie ,,negatywne elementy”. Miało to znaczenie dla realizacji celu, jaki władze zamierzały 
osiągnąć przy okazji pielgrzymki – ,,wykorzystać jej pozytywne aspekty w interesie polityki 
wewnętrznej i zagranicznej PRL”29. 

Zasadniczym narzędziem do osiągania tych zamierzeń był aparat bezpieczeństwa. Jak wspo-
mina jeden z dokumentów sprawy operacyjnej krypt. ,,Zorza”, pracownicy aparatu represji mieli 
zostać wykorzystani do „przeciwdziałania, neutralizacji i likwidacji szkodliwych politycznie 
działań oraz prób zakłócenia porządku i bezpieczeństwa publicznego w trakcie uroczystości 
kościelnych z udziałem papieża”. 

W tym samym dokumencie jako zasadnicze definiowano zadania takie jak: 
,,– niedopuszczenie i eliminowanie inicjatyw w zakresie demonstrowania wrogich haseł, 

transparentów ulotek,
– eliminowanie osób zachowujących się podejrzanie, prowokacyjnie, zakłócających porządek, 

zbierających podpisy pod petycjami”30.
Zabezpieczenie poszczególnych uroczystości i wydarzeń związanych z pobytem Jana Paw-

ła II w Krakowie w dniach 22–23 czerwca przebiegało według szczegółowo opracowanych 
planów. Łącznie sporządzono dziewięć planów operacyjnych: ,,Operacja Balice”, ,,Operacja 
Błonia”, ,,Operacja Wawel”, ,,Operacja Cmentarz”, ,,Operacja Lądowisko”, ,,Operacja Rezy-
dencja”, ,,Operacja Mistrzejowice”, ,,Operacja Collegium”31 i ,,Operacja Collegium Maius”32. 
Z punktu widzenia władz najistotniejsze były operacje zabezpieczenia dwóch największych 
uroczystości z udziałem Jana Pawła II, czyli mszy św. na Błoniach i nabożeństwa w Mistrze-
jowicach.

W czasie wizyty SB zbierała informacje i komentarze pochodzące od różnych środowisk, 
mniej lub bardziej związanych z Kościołem, a także o zachowaniach i opiniach wiernych 
uczestniczących w uroczystościach. Poszczególni funkcjonariusze sporządzali również notat-
ki z przebiegu wizyty. Przykładem bezpośrednich relacji pracowników operacyjnych SB są 
dwie notatki służbowe na temat zabezpieczenia poszczególnych uroczystości. W pierwszej 
funkcjonariusz SB33 opisał przebieg wizyty Jana Pawła II w Krakowie 21 czerwca. Jak wyni-
ka z notatki, jego uwaga koncentrowała się na ,,negatywnych akcentach” wizyty. Opisując 
uroczystość na Błoniach, zwracał uwagę przede wszystkim na transparenty z napisami styli-
zowanymi na ,,Solidarność” i w swoim raporcie przytaczał ich treść. W podobny sposób esbek 
przedstawił sytuację pod kurią krakowską, odnotowując m.in. dużą liczbę osób ze znaczkami 
,,Solidarności”34.

Inna ciekawa notatka została sporządzona przez funkcjonariuszy przebywających w bezpośred-
nim otoczeniu Jana Pawła II, wspólnie z ochroną BOR-u. Dzięki temu mieli oni możliwość usłyszeć 
rozmowy papieża z osobami przebywającymi najbliżej niego, głównie z kard. Macharskim. Przyto-
czyli również komentarze księży biorących udział w uroczystości w katedrze wawelskiej. Duchowni 

29 Ocena wizyty papieża w Polsce sporządzona przez Wydział Administracyjny KC PZPR, 24 VI 1983 [w:] Tajne 
dokumenty państwo–Kościół 1980–1989…, s. 272.
30 AIPN Kr, 08/296, SO krypt. ,,Zorza”, t. 3, Sprawozdanie z działań w okresie poprzedzającym wizytę papieża, 
23 V 1983 r., k. 374. 
31 AIPN Kr, 08/296, SO krypt. ,,Zorza”, t. 6, Siły i środki przeznaczone do poszczególnych operacji w sprawie 
,,Zorza”, 28 V 1983 r., k. 116. 
32 Posiadająca odrębną dokumentację i prowadzona przez Wydział III i III-1 odrębnie od SO ,,Zorza”, choć 
oczywiście we współpracy ze sztabem tej operacji. 
33 Niestety podpis pod raportem, który w całości został sporządzony ręcznie, jest nieczytelny. 
34 AIPN Kr, 08/296, SO krypt. ,,Zorza”, t. 3, Notatka służbowa dotycząca wizyty Jana Pawła II w Krakowie, 21 VI 
1983 r., k. 354.
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zwracali uwagę na ,,staranne przygotowanie wizyty przez władze” i wyrażali zadowolenie z drugiego, 
nieplanowanego spotkania Ojca Świętego z gen. Jaruzelskim „jako wydarzenia doniosłego, mogącego 
wnieść coś nowego do dialogu państwo–Kościół–społeczeństwo”35.

Oceny wizyty 
Z obecnej perspektywy może się to wydawać zaskakujące, ale po zakończeniu pielgrzymki 

Jana Pawła II w 1983 r. w analizach aparatu bezpieczeństwa przeważały pozytywne dla władz 
opinie na temat jej przebiegu. 

24 czerwca szef krakowskiej SB Józef Biel sporządził notatkę o sytuacji w województwie 
krakowskim 23 czerwca 1983 r. Było to w istocie pierwsze podsumowanie wizyty przygotowane 
dla I sekretarza Komitetu Krakowskiego PZPR Józefa Gajewicza. Jak podkreślono w dokumencie, 
w większości środowisk wstępne oceny przebiegu wizyty były bardzo pozytywne. Autor kładł 
wyraźny nacisk na odbiór pielgrzymki w środowisku robotniczym, które miało podkreślać „dobrą 
wolę i wysiłki władz, dzięki którym wizyta przebiegła zgodnie z ustalonym programem, a w jej 
trakcie nie doszło do zakłóceń porządku i zamieszek, czego obawiano się w związku z pogłoskami 
o zamiarach podziemia”36. 

W podobny sposób krakowska SB oceniała wizytę na początku lipca: „Wielu komentujących, 
w tym dziennikarze oraz kadra inżynieryjno-techniczna, ocenia, że przełomowym momentem 
dla całej wizyty była nota rzecznika Watykanu protestująca przeciwko próbom nadawania piel-
grzymce papieża charakteru politycznego […] Twierdzi się również, że wizyta rozładowała 
napięcia społeczne, a jej niezakłócony przebieg, zwłaszcza spotkanie na Wawelu, wpłynęło na 
umocnienie pozycji rządu, głównie premiera W[ojciecha] Jaruzelskiego […] Stwierdza się, że 
brak w wystąpieniach papieża jednoznacznego poparcia dla b. »Solidarności« jest porażką dla 
podziemia politycznego, która może doprowadzić do dalszego osłabienia opozycji”37. Skupienie 
na pozytywnych dla władz elementach wizyty dominowało w analizach nie tylko krakowskiej 
SB, ale też w centrali w Warszawie, w Urzędzie ds. Wyznań czy w Wydziale Administracyjnym. 

Historycy nie mają jednak większych wątpliwości, że wizyta Jana Pawła II była porażką komuni-
stów, przede wszystkim na polu propagandowym. Jak słusznie napisał George Weigel, pielgrzymka 
Jana Pawła II wzmocniła „opór Kościoła i pokazała, że nie będzie układu ponad »Solidarnością«”38.

Służba Bezpieczeństwa w czasie drugiej wizyty Jana Pawła II w PRL z jednej strony odniosła 
sukces, z drugiej zaś poniosła porażkę. Zakres pozyskiwanych przez nią informacji był ogromny. 
Związane z pielgrzymką zamierzenia i plany w związku z pielgrzymką zarówno Kościoła, jak 
i opozycji, zostały przez funkcjonariuszy SB właściwie rozpoznane. W czasie wizyty z 1983 r. nie 
doszło również do większych manifestacji ani zakłócenia porządku, co można interpretować jako 
sukces aparatu bezpieczeństwa. Równocześnie jednak mimo zainwestowanych sił i środków nie udało 
się zapobiec wnoszeniu solidarnościowych transparentów na miejsca uroczystości ani wznoszeniu 
okrzyków o charakterze opozycyjnym. Służba Bezpieczeństwa nie potrafiła też dostrzec, że wizyta 
Jana Pawła II doprowadziła do odrodzenia duchowego społeczeństwa i wzmocnienia ,,Solidarności”. 

35 Ibidem, Notatka służbowa o realizacji zadań w trakcie wizyty papieża w Krakowie w dniach 21–23 VI 1983 r., 
24 VI 1983 r., k. 372–373. 
36 AIPN Kr, 08/296, SO krypt. ,,Lato ’80”, t. 40, Informacja o sytuacji w krakowskim województwie miejskim 
23 VI 1983 r., 24 VI 1983 r., k. 156–157. 
37 Ibidem, Informacja o sytuacji w krakowskim województwie miejskim w dniach 26 VI – 4 VII 1983 r., 4 VII 
1983 r., k. 160.
38 G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Kraków 2000, s. 588–589. 
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Michał Podolak 
Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wanda Wasilewska – matka chrzestna Polski 
Ludowej. Zagadnienia badawcze

Gustaw Herling-Grudziński był gorącym orędownikiem tezy, że Lwów z lat 1939–1941 
odegrał rolę swego rodzaju „poligonu doświadczalnego sowietyzacji przeprowadzonej na pol-
skiej inteligencji”1. Jeśli przyjmiemy powyższy punkt widzenia, który wydaje się jak najbardziej 
uprawniony, to Wandę Wasilewską z powodzeniem możemy uznać za symboliczną matkę chrzestną 
Polski Ludowej. W owym czasie odegrała ona bowiem znaczącą rolę w procesie wprowadzania 
i legitymizowania „sowieckich porządków”.

Władze radzieckie przedstawiały zbrojną agresję na Polskę z 17 września 1939 r. jako inter-
wencję w obronie białoruskiej i ukraińskiej mniejszości narodowej. W tym celu zorganizowano 
pseudowybory, w których zarówno członkowie mniejszości narodowych, jak i Polacy mieli wybrać 
przedstawicieli do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Ukrainy. 26 października 1939 r., już 
podczas swego pierwszego posiedzenia, zgromadzenie podjęło decyzję o połączeniu polskich 
Kresów Wschodnich z Ukrainą radziecką. W tym zaaranżowanym przez Sowietów przed sięwzięciu 
szczególną rolę odegrali polscy pisarze, których oświadczenie Pisarze polscy witają zjednocze-
nie Ukrainy 19 listopada 1939 r. opublikował ukazujący się we Lwowie gadzinowy „Czerwony 
Sztandar”. W „oblężonym przez strach” Lwowie rozbłysła także „gwiazda” Wandy Wasilewskiej, 
która niespodziewanie stała się niezwykle wpływową personą. Do Lwowa autorka Ojczyzny przy-
jechała w połowie października 1939 r., po tym jak Aleksander Korniejczuk – odpowiedzialny 
wówczas za „zajęcie się inteligencją” na Zachodniej Ukrainie – wezwał ją do tego przez radio 
(oprócz Wasilewskiej z polskich pisarzy zaproszeni zostali również Julian Tuwim i Władysław 
Broniewski)2. Pół roku później, tj. 24 marca 1940 r., Wasilewska była już deputowaną do Rady 

1 Tak, taki jestem (wywiad Anny Bikont i Joanny Szczęsnej z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim) [w:] A. Bikont, 
J. Szczęsna, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu, Warszawa 2006, s. 541. Na temat postaw polskiej 
inteligencji (chodzi głównie o literatów) podczas sowieckiej okupacji Lwowa w latach 1939–1941 zob. M. Inglot, 
Polska kultura literacka Lwowa lat 1939–1941. Ze Lwowa i o Lwowie, Wrocław 1995; A. Cieślikowa, Prasa 
okupowanego Lwowa, Warszawa 1997; J. Trznadel, Kolaboranci. Tadeusz Boy-Żeleński i grupa komunistycznych 
pisarzy we Lwowie 1939–1941, Komorów 1998; G. Hryciuk, Kolaboracja we Lwowie w latach 1939–1941, „Mówią 
Wieki” 1996, nr 1, s. 37–40; K. Pytlarczyk, Sprawy kultury polskiej na łamach „Czerwonego Sztandaru” (wrzesień 
1939–czerwiec 1941), „Biuletyn Informacyjny Studiów z Dziejów Stosunków Polsko-Radzieckich” 1970, nr 20, 
s. 35–47; B. Winklowa, Boy we Lwowie 1939–1941, Warszawa 1992; B. Gogol, „Czerwony Sztandar”. Rzecz 
o sowietyzacji ziem Małopolski Wschodniej (wrzesień 1939–czerwiec 1941), Gdańsk 2000. 
2 M. Inglot, Polska kultura literacka Lwowa…, s. 23; Wspomnienia Wandy Wasilewskiej (1939–1944), red. 
F. Tych, „Archiwum Ruchu Robotniczego”, t. 7, Warszawa 1982, s. 344–345. Zaproszenie wystosowane przez 
sowieckiego dygnitarza niewątpliwie świadczy o tym, iż „radzieccy towarzysze” wiązali z Wasilewską (podobnie 
jak z pozostałą dwójką) wielkie nadzieje. Aleksander Wat, który był wówczas we Lwowie, wspominał, że jej 
przybycie było poprzedzone szczególnym wyczekiwaniem: „Wszyscy pytali: Gdie wasza Wanda Wasilewskaja? 
A paru powiedziało, że sam Stalin domagał się znalezienia Wandy Wasilewskiej [...] Zjawiła się i wszelkie honory, 
została też dokooptowana do zarządu związku pisarzy, gdzie zachowywała się zresztą bardzo przyzwoicie. W ogóle 
w sprawach koleżeńskich i osobistych miała zasady moralne bardzo twarde i Kinderstube” (A. Wat, Mój wiek. 
Pamiętnik mówiony, t. 1, Warszawa 1990, s. 281–282). Z zaproszenia, jakie późniejszy mąż Wandy Wasilewskiej 
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Najwyższej ZSRR. Dwa miesiące wcześniej nawiązała też pierwszy kontakt z radzieckim przy-
wódcą – Józefem Stalinem, z którym do wybuchu wojny radziecko-niemieckiej spotkała się 
trzykrotnie (sama mówiła o dwukrotnych wizytach)3. Zdaniem Juliana Stryjkowskiego w tamtym 
czasie „jej podpis znaczył prawie tyle, co podpis Stalina”4.

Urodzona 21 stycznia 1905 r. Wanda Wasilewska bez wątpienia należy do najbardziej styg-
matyzowanych postaci w najnowszej historii Polski. Uchodząca w powszechnej opinii za symbol 
zdrady narodowej nie doczekała się solidnej biografii, toteż wiedza na temat jej życia i twórczości 
wciąż wydaje się niewystarczająca. Przyczyny takiego stanu rzeczy należałoby szukać głównie 
w postawach badaczy, którzy kierowali się względami najpierw o charakterze doktrynalnym, 
a później polityczno-etycznym. W czasach minionego ustroju uczciwa biografia „proletariackiej 
Zarzyckiej”5, jak w latach trzydziestych określił Wasilewską Czesław Miłosz, nie mogła powstać 
z oczywistych względów. Dlatego też prace Heleny Zatorskiej – Wanda Wasilewska (Warszawa 
1976) czy Eleonory Syzdek – W jednym życiu tak wiele (Warszawa 1980) oraz inne opracowania 
pisane w duchu ówczesnych realiów nie wytrzymały próby czasu, a zawarta w nich wiedza ma, 
delikatnie mówiąc, nikłe znaczenie. Podobny wymiar mają wspomnienia o Wandzie Wasilewskiej, 
które ukazały się w 1982 r.6 Na przeciwległym biegunie znajdują się wydane w 1977 r. w Londynie 
sześćdziesięciostronicowe wspomnienia Adama Ciołkosza (skądinąd przedwojennego przyjaciela 
Wasilewskiej) Wanda Wasilewska – dwa szkice biograficzne oraz Z Moskwy do... Moskwy Mariana 
Czuchnowskiego, opublikowane również w Londynie w 1945 r. Źródłem wiedzy na temat Wasi-
lewskiej są także jej własne wspomnienia, które zostały nagrane tuż przed śmiercią w styczniu 
1964 r. w Zakładzie Historii Partii w Warszawie. 

Po roku 1989 wiceprzewodniczącą Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego uznano za 
renegatkę (oczywiście w opinii znacznej części polskiego społeczeństwa była nią już wcześniej), 
którą pokrył kurz niepamięci. Wasilewska, jeżeli pojawia się w jakichkolwiek opracowaniach (jest 
ich stosunkowo niewiele i dotyczą głównie okresu 1939–19457), to raczej na marginesie i jako 
wspomniany symbol kolaboracji i zaprzaństwa. Wymownym tego przykładem jest książka Prze-

wystosował do polskich literatów, nie skorzystał tylko Julian Tuwim, który przez Rumunię, Jugosławię i Włochy 
pod koniec września dotarł do Francji. Inaczej sytuacja wyglądała w przypadku Władysława Broniewskiego. 
Podporucznik z czasów wojny polsko-bolszewickiej we Lwowie pojawił się w glorii sławy wybitnego pisarza 
rewolucyjnego. Nie uchroniło go to jednak od aresztowania, w wyniku którego rozpoczęła się jego ponad pół-
toraroczna „wędrówka” po sowieckich więzieniach. Na temat prowokacji NKWD i okoliczności aresztowania 
Broniewskiego (oraz innych polskich pisarzy – Aleksandra Wata, Anatola Sterna i Tadeusza Peipera) w nocy 
z 23 na 24 I 1940 r. zob. A. Wat, Mój wiek…, s. 302–306; L. Pasternak, Aresztowanie Władysława Broniewskiego, 
„Zapis” 1980, nr 16, s. 105–115; Wspomnienia Wandy Wasilewskiej (1939–1944)…, s. 349–352; M. Borwicz, 
Inżynierowie dusz, „Zeszyty Historyczne” 1963, nr 3, s. 134.
3 Wspomnienia Wandy Wasilewskiej (1939–1944)…, s. 346.
4 J. Trznadel, Hańba domowa, Warszawa 1997, s. 179, rozmowa z Julianem Stryjkowskim.
5 Irena Zarzycka (1900–1993) – w okresie dwudziestolecia międzywojennego autorka licznych powieści o cha-
rakterze sentymentalnym.
6 Książka Wanda Wasilewska we wspomnieniach wydana pod redakcją Eleonory Syzdek złożona jest wyłącznie 
z reminiscencji ludzi takich jak Janina Broniewska, Jerzy Putrament, Stefan Jędrychowski, Maria Pryhara (tłu-
maczka Wandy Wasilewskiej) czy Włodzimierz Sokorski; zainteresowanie budzą jedynie obszerne wspomnienia 
młodszej siostry Wasilewskiej – Zofii Aldony Woźnickiej.
7 Wyjątkowe miejsce wśród omawianej literatury zajmuje praca prof. Jacka Trznadla Kolaboranci. Tadeusz Boy-
-Żeleński… Trzon niniejszej pozycji bibliograficznej stanowią teksty kolaborujących pisarzy i poetów, m.in. Wandy 
Wasilewskiej, które ukazały się w okupowanym Lwowie w latach 1939–1941; w przeważającej mierze są to 
artykuły opublikowane w polskojęzycznym „Czerwonym Sztandarze”. Wsparte zostały one zarówno krytycznym 
odautorskim komentarzem, jak i opiniami innych osób; zob. także E. Syzdek, Działalność Wandy Wasilewskiej 
w latach drugiej wojny światowej, Warszawa 1981; W. Wasilewska, O wolną i demokratyczną. Wybór artykułów, 
przemówień i listów, red. Z. Kumoś, Warszawa 1985.
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mysława Słowińskiego – Boginie zła (2010), której jedną z 24 bohaterek, a raczej antybohaterek, 
jest właśnie Wanda Wasilewska. Negatywny stosunek do przewodniczącej Związku Patriotów 
Polskich w III RP doprowadził do niepodejmowania prób zmierzających do zgłębienia jej bio-
grafii. Podstawową przesłanką jest w tym wypadku przekonanie, iż nie zasługuje ona na uwagę 
ze względów etycznych. 

Warto w tym miejscu przywołać słowa prof. Michała Głowińskiego wypowiedziane 
w 1990 r., które w dużej mierze nadal pozostają aktualne: „W tej chwili [...] ciekawe byłoby 
zajęcie się historią literatury PRL. Obfituje ona przecież w niezwykłe sytuacje i postacie, które 
nie są ciekawe jako twórcy, ale jako figury totalitarnego teatru literackiego. Na przykład osoba 
Jerzego Putramenta, dziś już prawie całkowicie zapomnianego, jest postacią na wielką książkę, 
niewątpliwie ciekawszą od kolejnego artykułu o trzeciorzędnym, choć zacnym i poczciwym 
pisarzu emigracyjnym. Takich postaci jak Putrament w literackim cyrku było pełno”8. Spo-
strzeżenie wybitnego teoretyka literatury stanowi znakomity punkt wyjścia do rozważań nad 
osobą Wasilewskiej, która niewątpliwie wpisuje się w krąg bohaterów totalitarnego teatru 
literackiego, a nawet znacznie poza niego wykracza. Upływ czasu powinien doprowadzić do 
sytuacji, w której skrajne emocje opadną, a Wasilewska stanie się przede wszystkim ciekawą 
z punktu widzenia badacza postacią historyczną, odgrywającą w swoim czasie ważną rolę jako 
działaczka polityczna i powieściopisarka9.

Otwarcie archiwów po 1989 r. stworzyło szansę nowej interpretacji zjawisk i zdarzeń. Oczy-
wiście w dalszym ciągu istnieje realny problem związany z dostępem do archiwów rosyjskich, co 
znacznie ogranicza nasze możliwości poznawcze10. Analiza tamtejszych materiałów z pewnością 
rzuciłaby nowe światło na wiele spraw. Jednakże w przypadku Wandy Wasilewskiej kluczowa wyda-
je się kwerenda w archiwach ukraińskich, w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym 
w Kijowie i Centralnym Archiwum-Muzeum Literatury i Sztuki Ukrainy w Kijowie. Doświadczenia 
wielu badaczy pokazują, że dostęp do tych archiwów jest nieporównywalnie łatwiejszy aniżeli do 
zbiorów rosyjskich. 

Pewna niezwykłość biografii Wasilewskiej polega na bogactwie jej życiorysu, który niepozba-
wiony jest jaskrawych kontrastów. Wymieńmy tylko najważniejsze: córka Leona Wasilewskiego 
– pierwszego ministra spraw zagranicznych II RP, do 1926 r. jednego z najbliższych współpra-
cowników Józefa Piłsudskiego; młodsza siostra Haliny Wasilewskiej – odznaczonej Krzyżem 
Niepodległości, Krzyżem Walecznych i Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921, należącej 
do formacji „niezłomnych”, która po zakończeniu II wojny światowej nie wróciła do kraju; doktor 
filozofii11; córka chrzestna Andrzeja Struga; członkini PPS (w latach 1934–1937 wchodziła w skład 
jej Rady Naczelnej); działaczka Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Międzynarodowej 
Organizacji Pomocy Rewolucjonistom; w okresie międzywojennym redaktorka pism dla dzieci 
– „Płomyka” i „Płomyczka” oraz stały współpracownik m.in. „Robotnika”, „Dziennika Popu-
larnego” i „Oblicza Dnia”12; członkini Związku Nauczycielstwa Polskiego; nauczycielka języka 

8 M. Głowiński, Parę słów o rozczarowaniu, „Res Publica” 1990, nr 10, s. 11.
9 W ZSRR łączny nakład jej utworów przekroczył 10 mln egzemplarzy, czemu warto się przyjrzeć chociażby 
ze względu na pewien fenomen kulturowy i niewykluczone, że jedną z najistotniejszych przesłanek, dla których 
„Wanda Lwowna” po 1945 r. nie zdecydowała się wrócić do Polski.
10 Czesław Miłosz, wspominając architekta „rewolucji łagodnej” – Jerzego Borejszę, napisał, że „prawdziwe 
życiorysy polskich komunistów nigdy nie będą napisane” (C. Miłosz, Rok myśliwego, Kraków 1991, s. 151).
11 Tytuł przyznany w 1927 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim za pracę Podhale u Tetmajera i Witkiewicza, której 
promotorem był prof. Ignacy Chrzanowski. 
12 Wanda Wasilewska była redaktorem naczelnym tegoż pisma, którego nazwa została wzięta od jej powieści 
o tym samym tytule, opowiadającej w formie reportażu o strajkach robotniczych w Krakowie.
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polskiego w gimnazjum sióstr Benedyktynek w Staniątkach13; współorganizatorka Kongresu Pra-
cowników Kultury we Lwowie w 1936 r.; w czasie II wojny światowej redaktorka „Czerwonego 
Sztandaru”, „Nowych Widnokręgów” i „Wolnej Polski”; przewodnicząca stworzonego z inicjatywy 
Stalina Związku Patriotów Polskich; wiceprzewodnicząca PKWN; członkini WKP(b); deputowana 
do Rady Najwyższej ZSRR; powieściopisarka; działaczka Światowej Rady Pokoju; prywatnie 
trzykrotnie zamężna14. 

Kreśląc biografię Wandy Wasilewskiej, trudno jest abstrahować od moralnego aspektu jej 
aktywności. Jednak zjawiskiem aż nazbyt powszechnym wydaje się analizowanie jej działalno-
ści wyłącznie w perspektywie ideologiczno-moralizatorskiej. Swoistym wyjątkiem jest w tym 
wypadku monografia autorstwa Marci Shore Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczaro-
wanych i rozczarowanych marksizmem (Warszawa 2008), traktująca o losach dwudziestowiecznej 
polskiej awangardy spod znaku czerwonego sztandaru. Shore jednym z bohaterów swojej książki 
czyni także Wasilewską, ukazując chociażby jej „ludzkie oblicze”, co w przypadku rodzimej 
historiografii jest zjawiskiem na dobrą sprawę niespotykanym. Pracy amerykańskiej badaczki, 
skądinąd niezwykle interesującej z poznawczego punktu widzenia, nie sposób jednak traktować 
jako biografii Wasilewskiej15.

13 Bogusław Tracz w artykule Ze Staniątek wspomina mało znany epizod z życia Wandy Wasilewskiej, gdy 
w latach 1927–1929 była nauczycielką w podkrakowskich Staniątkach. Autor opisuje konflikt, w jaki popadła 
ona z prowadzącymi szkołę zakonnicami. Ów spór dotyczył podejścia do wychowania oraz roli kobiet (B. Tracz, 
Ze Staniątek, „Karta” 2008, nr 54, s. 90–95). Aby oddać Wasilewskiej sprawiedliwość, należy zaznaczyć, że była 
ona autentycznie zaangażowana w pomoc społeczną. Świadczy o tym chociażby list, który wysłała do swojej 
matki w 1933 r., po tym jak pomagała rodzinom strajkujących robotników w Krakowie: „Nie wiem, czy kiedy 
w życiu byłam tak zajęta jak teraz […] Musiałam zorganizować dożywianie dzieci. Przed 7 rano szłam na zakupy, 
potem się gotowało, potem wydawało, a po południu latałam po żebrach, żeby mieć fundusze na następny dzień. 
Ubyło mi parę kilo, formalnie mdlałam ze zmęczenia, ale karmiłam przez 11 dni przeszło 100 dzieci. Związek 
już nie miał ani grosza, wzięłam to całkowicie na własną odpowiedzialność, no i udało się. W piątek był ostatni 
obiad, zamknęłam rachunki nadwyżką… 1 grosza. Muszę go sobie schować na pamiątkę […] W ogóle ten strajk 
był czymś nadzwyczajnym. Co za ludzie! Co za ofiarność! Naprawdę jestem dumna, że jestem żoną murarza […] 
Ile bohaterstwa, wzniosłości, po prostu jest w ludziach! Mam materiał nie do jednej, a do dziesięciu powieści, 
ale tego po prostu nie da się opisać. Nie lubię się maślić, ale teraz parę razy ryczałam na zgromadzeniu, bo były 
wprost cudowne momenty, po prostu chwytało za gardło. Naprawdę jedna epopeja braterstwa […] Naprawdę 
warto żyć, kiedy są tacy ludzie i kiedy się ma tyle, tyle do roboty!” (Z.A. Woźnicka, O mojej siostrze [w:] Wanda 
Wasilewska we wspomnieniach, Warszawa 1982, s. 58).
14 Pierwszym mężem Wandy Wasilewskiej był Roman Szymański – pochodzący z robotniczej rodziny student 
matematyki i działacz Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Małżeństwo to trwało 
od 1925 do 1931 r. 8 VIII 1931 r. Roman Szymański zmarł na tyfus w krakowskim szpitalu. Z tego małżeństwa 
pochodzi jedyna córka Wandy Wasilewskiej – Ewa, która urodziła się 18 III 1928 r. Drugim mężem „Wandy 
Lwowny” był murarz Marian Bogatko – sportretowany jako Anatol w pierwszej powieści Wasilewskiej Oblicze 
dnia z 1934 r. Zawarcie związku małżeńskiego nastąpiło w 1936 r. Wiosną 1940 r. Bogatko został zamordowany 
we Lwowie najprawdopodobniej przez funkcjonariuszy NKWD (początkowo władze radzieckie starały się zrzu-
cić odpowiedzialność za zbrodnię na „polskich kontrrewolucjonistów” i „ukraińskich nacjonalistów”). Nikita 
Chruszczow po latach w swoich wspomnieniach stwierdził, iż męża Wasilewskiej faktycznie zastrzelili „czekiści”, 
ale nastąpiło to w wyniku tragicznej pomyłki: „To było przypadkowe zabójstwo, jak mi uczciwie wyznali. […] 
Powiedziałem swoim Ukraińcom, Korniejczukowi i Bażanowi: wytłumaczcie Wandzie Lwownej uczciwie, jak 
to się stało, niczego nie ukrywajcie. […] Opowiedzieliśmy całą prawdę o tym Wandzie Lwownej i poprosiliśmy 
o zrozumienie. Wasilewska uwierzyła, że nie było w tym przypadku premedytacji i aktywnie pracowała dalej, 
przyjaźnie do nas nastawiona” (N.S. Chruszczow, Fragmenty wspomnień N.S. Chruszczowa, „Zeszyty Literackie” 
2000, nr 132, s. 140). Trzecim mężem Wandy Wasilewskiej był ukraiński dramatopisarz Aleksander Korniejczuk, 
z którym była związana do końca życia. 
15 Autorka Pokoju na poddaszu występuje tam przede wszystkim jako przedstawicielka pewnej ideowej formacji. 
Marci Shore w przypadku Wasilewskiej mocno skupia się na jej przyjacielskich relacjach z Janiną Broniewską, 
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Na dobrą sprawę żadne z istniejących opracowań na temat Wandy Wasilewskiej nie odpo-
wiada na liczne pytania, które niejako instynktownie nasuwają się w przypadku jej biografii i są 
kluczowe dla jej zrozumienia. Wymieńmy najważniejsze z nich:

– Jak córka pierwszego ministra spraw zagranicznych II RP, który zapewniał rządy Francji 
i Wielkiej Brytanii, „że Polska nie uzna żadnych bolszewickich reprezentantów i nie pozwoli im 
wejść do stolicy”16, a następnie wytyczał polską granicę na wschodzie, mogła uznać ZSRR za 
swoją ojczyznę? Paradoksalnie sensem działalności Wandy Wasilewskiej było zburzenie dzieła jej 
ojca – jest to o tyle zaskakujące, że sama nigdy oficjalnie nie odcięła się od Leona Wasilewskie-
go, przez całe życie pozostawała z nim w bardzo bliskich relacjach, a po jego śmierci w 1936 r. 
mówiła o nim z atencją17.

– Co zadecydowało o tym, że wywodząc się z PPS-owskiej rodziny, niewątpliwie należą-
cej do establishmentu II RP, w ogóle postanowiła związać się z ruchem komunistycznym? Jej 
droga do komunizmu jest niestandardowa w zestawieniu z innymi przedstawicielami polskiej 
inteligencji, którzy ulegli „zaczadzeniu komunizmem”. Nie była spowodowana wykluczeniem 
społecznym z powodu żydowskich korzeni, jak chociażby w przypadku Jerzego Borejszy, nie 
doszła ona do komunizmu przez fascynacje literackie, np. Majakowskim, jak Aleksander Wat, 
Witold Wandurski czy Bruno Jasieński, nie podzielała przekonania, że rewolucja w sztuce jest 
rewolucją społeczną18, nie zaakceptowała go w wyniku strachu jak Adam Ważyk i Julian Stryj-
kowski19 w okupowanym Lwowie 1939 r., nie była członkiem Komunistycznej Partii Polski20, nie 
był to wynik młodzieńczego idealizmu jak u powojennych „pryszczatych” czy konformistyczna 
postawa, którą można by przypisać Jarosławowi Iwaszkiewiczowi, trudno ją też porównywać 
z cynicznym Jerzym Putramentem.

– Dlaczego po zakończeniu II wojny światowej nie wróciła do kraju? Zadecydowały o tym 
względy osobiste czy polityczne?

– Jak układały się relacje Wandy ze starszą siostrą Haliną, której stosunek do komunizmu 
był po prostu wrogi? Na kontrastowo różną drogę życiową sióstr zwraca uwagę Sławomir Koper 
w książce Kobiety władzy PRL (Warszawa 2012). Praca ta, mająca w dużej mierze plotkarski 
charakter, jest w odniesieniu do Wandy Wasilewskiej godna uwagi głównie dlatego, że historyk 
sygnalizuje pewien zaskakujący wątek z jej biografii, chociaż nie stara się go zweryfikować, 
tj. rzekome popadnięcie przed śmiercią w dewocję, skutkujące zapisaniem wszystkich oszczęd-
ności na polski Kościół w Kijowie21.

– Czy II wojna światowa była dla niej wstrząsem, który spowodował przekreślenie dotychcza-
sowej hierarchii wartości, czy też otwarciem kolejnego etapu w życiu, naturalną konsekwencją 
wcześniej wybranej drogi?

stawiając tezę, iż Wasilewską przez całej życie charakteryzowała „podstawowa sprzeczność – między dogmaty-
zmem i sentymentalizmem” (M. Shore, Kawior i popiół, Warszawa 2008, s. 370).
16 P. Wandycz, Soviet-Polish Relations 1917–1921, Cambridge 1969, s. 82.
17 „Miałam stosunek do ojca nie stuprocentowo, a tysiącprocentowo pozytywny – mówiła w 1964 r. Wasilewska. 
Kiedy ojciec zmarł, wówczas, gdy byłam całkowicie dorosłym człowiekiem, towarzysze komuniści – którzy mieli 
do niego zupełnie określony stosunek – przynieśli kwiaty na trumnę mojego ojca z napisem »Ojcu Wandy«. Wie-
dzieli, co dla mnie znaczyła śmierć ojca” (Wspomnienia Wandy Wasilewskiej, „Z Pola Walki” 1968, nr 1, s. 133).
18 A. Wat, Mój wiek…, s. 90.
19 Julian Stryjkowski swoją autobiograficzną powieść opowiadającą o czasach lwowskich zatytułował Wielki 
strach (Warszawa 1990).
20 Wanda Wasilewska nigdy nie była członkiem KPP. Wielce prawdopodobne, że po prostu nie zdążyła już wstąpić 
w szeregi tej partii, która została rozwiązana przez Komitet Wykonawczy Kominternu w czerwcu 1938 r.
21 S. Koper, Kobiety władzy PRL, Warszawa 2012, s. 83. 
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– Czy szalenie dogmatyczna „Wanda Lwowna” do końca życia wierzyła w słuszność swoich 
wyborów? Wprawdzie nigdy nie stała się rewizjonistką, ale według relacji córki po XX Zjeździe 
KPZR nastąpiło u niej wyraźne załamanie wiary w komunizm22.

– Jak w wypadku Wasilewskiej przedstawiały się relacje między wiedzą a wiarą23?
– Czy wprowadzony do literatury przedmiotu przez Aleksandra Zinowiewa termin homo 

sovieticus, którym szafuje spora część historyków, jest w odniesieniu do Wasilewskiej właściwą 
formułą? Czy rzeczywiście była człowiekiem bez oblicza, biernym, niemającym żadnych pomy-
słów na życie?

– W jakim stopniu jej literatura, a także ona sama, należą do kultury polskiej?
– W którym momencie, jeśli w ogóle, Wasilewska nawiązała kontakt z radzieckimi służbami 

specjalnymi? Jak dotąd nie znaleziono dokumentów jednoznacznie potwierdzających jej agentu-
ralną współpracę, co oczywiście nie znaczy, że jej nie było. Powyższych związków z radzieckim 
wywiadem z pewnością należałoby szukać jeszcze przed wojną w okresie funkcjonowania Frontu 
Ludowego (w warunkach polskich: Jednolitego Frontu)24.

Późniejsza deputowana do Rady Najwyższej ZSRR jako przedstawicielka pewnej formacji 
społecznej, tj. inteligencji, w gruncie rzeczy była uosobieniem jej typowych cech, z których za 
najistotniejszą należałoby uznać swoisty imperatyw działania, charakterystyczny bez względu na 
proweniencję prawicową czy lewicową, niepozwalający odwrócić się od zastanej rzeczywistości. 
Przez lata immanentną właściwością tej formacji była potrzeba poszukiwania idei i wartości pozwa-

22 Jednakże jeszcze w 1955 r. po opublikowaniu Poematu dla dorosłych Adama Ważyka zaniepokojona Wasilewska 
wysłała do Nikity Chruszczowa swego rodzaju donos, w którym pisała: „Uważam, że w Polsce sprawy na froncie 
kulturalnym źle stoją. Pod hasłami »wolności jednostki«, »wolności twórczości«, »swobody krytyki« prowadzona 
jest stała wroga agitacja przeciwko marksizmowi, przeciwko ustrojowi Polski Ludowej oraz przeciwko Związkowi 
Radzieckiemu. Znajduje to swój wyraz w publikowanych wydawnictwach, w prasie periodycznej, w polityce 
repertuarowej teatrów. Przesyłam Wam poemat znanego polskiego poety, nagrodzonego orderami i nagrodami 
państwowymi, członka partii, ogłoszony 21 sierpnia 1955 roku na pierwszej stronie oficjalnego organu Związku 
Literatów Polskich – w oryginale i w dosłownym przekładzie” (cyt. za: A. Bikont, J. Szczęsna, Lawina i kamienie…, 
s. 254). Interwencja Wandy Wasilewskiej w tym konkretnym wypadku mogła także wynikać z tego, że Ważyk, 
który stał się symbolem odwilży w polskiej literaturze, w okresie socrealizmu odgrywał rolę głównego teoretyka 
i strażnika doktryny. Niewykluczone, iż pryncypialną Wasilewską po prostu oburzyła skrajna niekonsekwencja 
„małego Żdanowa”, jak w tamtym czasie nazywano Adama Ważyka. 
23 Aleksander Wat, który przybył do Lwowa jesienią 1939 r., pełną euforii postawę i aktywność Wandy Wasilew-
skiej postrzegał w następujący sposób: „Niezbadana jest dusza kobiet fanatycznych, świętych Teres komunizmu, 
zwłaszcza Pasionarii. Co do mnie – widziałem Wasilewską, rozmawiałem z nią. Naokoło pełno było kłamstwa, 
Grosz kłamał, mnóstwo starych komunistów kłamało, ale jestem absolutnie przekonany, że ona była szczera. To 
są mistyczki, które nie widzą rzeczywistości, raczej widzą inną rzeczywistość, której my nie widzimy” (A. Wat, 
Mój wiek…, s. 283–284).
24 Inicjatywa powstania Frontu Ludowego zrodziła się na VII Kongresie Międzynarodówki Komunistycznej 
w 1935 r. Front Ludowy miał być platformą wzajemnej współpracy sił lewicowych w krajach kapitalistycznych. 
Głównym impulsem stworzenia frontu była obawa przed rosnącymi wpływami ugrupowań faszystowskich w spo-
łeczeństwach tych krajów. Polscy komuniści, początkowo mający ambiwalentny stosunek do tego przedsięwzięcia, 
ostatecznie zadecydowali, że ruch komunistyczny „gotów jest do porozumienia z każdą organizacją skupiającą 
masy pracujące, która chce walki w obronie wolności demokratycznych przeciw zamachom kapitału, obszarnictwa 
i faszyzmu, przeciw podżegaczom i organizatorom nowej wojny na świecie” (Dokumenty Komunistycznej Partii 
Polski 1935–1938, oprac. S. Ajzner, Z. Szczygielski, Warszawa 1967, s. 32–33). W okresie funkcjonowania Frontu 
Ludowego Wasilewska zaczęła się sytuować coraz bardziej po „lewej stronie barykady”. Według Aleksandra Wata 
w środowisku PPS miała wówczas status kryptokomunistki, m.in. dlatego zostały zerwane rozmowy między KPP 
i PPS w sprawie powołania wspólnego periodyku. Ostatecznym powodem okazało się powstanie w 1936 r. skrajnie 
lewicowego pisma „Oblicze Dnia”, na którego redagowanie silny wpływ miała Wasilewska (wraz z działaczem 
KPP – Juliuszem Burginem i ówczesnym aplikantem w kancelarii Teodora Duracza – Mieczysławem Bibrowskim). 
Działacze PPS odebrali to jako akt nielojalności ze strony komunistów (A. Wat, Mój wiek…, s. 232).
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lających zrozumieć otaczającą rzeczywistość i zmierzających do nadania jej wyraźnego sensu. 
Podjęcie powyższego problemu w kontekście Wandy Wasilewskiej wiąże się z próbą odpowiedzi 
na pytanie, w jakim stopniu przyjęcie określonej ideologii może prowadzić do zaniku swego 
rodzaju dysonansu poznawczego, wyrzeczenia się własnej podmiotowości i podporządkowania 
„wyższej idei”. Gruntowna analiza tego nierzadkiego przecież w naszej historii zjawiska równo-
cześnie skłania do poszukiwania związku zachodzącego między zgodnością z rzeczywistością 
a wiarą oraz między doktrynerską postawą a swoistą uczciwością intelektualną. 

Zaplanowane przeze mnie badania mają na celu zrekonstruowanie dziejów i poszerzenie wie-
dzy o jednej z najbardziej wyrazistych i niestandardowych postaci szeroko rozumianej polskiej 
lewicy25. Śledząc polityczno-literacką biografię autorki Ojczyzny, pośrednio dotykamy również 
dramatycznych losów niemałej części środkowoeuropejskich elit artystyczno-intelektualnych 
XX stulecia, dla których kluczowym momentem w życiu było opowiedzenie się za komunizmem.

Planowana praca będzie zatem analizą procesu kształtowania się świadomości Wandy Wasi-
lewskiej, symbolicznie zwieńczonego przyjęciem przez nią radzieckiego paszportu. Meandry 
tego procesu będę badać na podstawie jej działalności społeczno-politycznej i publicystyczno-
-literackiej, które należy traktować jako całość, gdyż obie aktywności były ze sobą ściśle powiązane 
– jej proza wprost żywiła się autobiografizmem. 

Prace badawcze będą zmierzały do zweryfikowania hipotezy zakładającej, że najistotniej-
szym czynnikiem determinującym wybory Wasilewskiej oprócz wyniesionych z domu wartości 
i pewnych predyspozycji charakterologicznych był kontekst historyczny. Coraz silniej uwidacz-
niające się po zakończeniu I wojny światowej konflikty o podłożu narodowościowym, stopniowe 
pogarszanie się sytuacji ekonomicznej i głębokie przemiany zachodzące w Rosji powodowały, 
szczególnie u inteligencji, wzrost nastrojów katastroficznych i dekadenckich, każących stawiać 
pytania o przyszłość Europy. W latach trzydziestych ten stan niepokoju dodatkowo pogłębiały 
rosnące w siłę faszystowskie Niemcy, wskutek czego pojawiła się dychotomia polegająca na 
konieczności opowiedzenia się za faszyzmem bądź komunizmem. 

Analizując biografię Wasilewskiej, mimowolnie dotkniemy największych problemów i trage-
dii XX w. – I i II wojny światowej, obu totalitaryzmów, czystek stalinowskich, uczucia radości 
z powodu odzyskania niepodległości i rozpaczy po jej utracie26. Celem pracy jest ponadto ukazanie 
twórczości Wasilewskiej na tle politycznych, ideowych i kulturalnych wydarzeń epoki. Analiza 
owego dorobku pod kątem stosunku do tradycji czy patriotyzmu pozwoli nie tylko wzbogacić 
wiedzę o samej Wasilewskiej, ale także ukazać, jak środowiska komunistyczne propagowały 
określone wartości w prasie i literaturze. Szczególnie dobrze widać to na przykładzie utworów 
dla dzieci i młodzieży, w których specjalizowała się przewodnicząca ZPP.

25 Pewne zastrzeżenie może budzić przyporządkowanie Wasilewskiej do polskiej kultury. Wydaje się jednak, że do 
1939 r. z pewnością możemy ją do niej zaliczyć, ale po 1939 r. już niekoniecznie, ponieważ od tego momentu jej 
aktywność na niwie politycznej i literackiej posiadała znikome znamiona polskości – chociaż z formalnego punktu 
widzenia poniekąd nadal do niej należała, gdyż całe życie pisała tylko w swoim ojczystym języku, co oczywiście 
można wytłumaczyć niewystarczającą znajomością języka rosyjskiego. 
26 P. Śpiewak, Pisarze pokolenia 1900, http://kulturaliberalna.pl/2009/03/16/pisarze-pokolenia-1900/, dostęp 15 III 
2013 r.
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Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Adela Korczyńska jako strażniczka pamięci

Przez wieki walka była obszarem aktywności mężczyzn, a rolę kobiet widziano przede wszyst-
kim w procesie wychowania narodowego, kultywowaniu tradycji, budzeniu miłości do ojczyzny. 
Szczególne znaczenie przypisywano wpływowi domu, a w nim kobiety, w okresie rozbiorów. 
W dziejach XIX-wiecznych powstań znane są przypadki czynnego uczestnictwa kobiet w walkach, 
traktowano je jednak jako godne pamięci wyjątki od reguły.

Wiek XX i dwa światowe konflikty zbrojne przyniosły ogromne zmiany zarówno w życiu, jak 
i działalności kobiet. Zwiększenie ich aktywności oraz zaangażowania w walkę o niepodległość 
ojczyzny nastąpiło podczas I wojny światowej. W tym czasie kobiety wstępowały do Polskiej 
Organizacji Wojskowej, tworzyły koła Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego, a po roku 1918 for-
mowały nawet samodzielne oddziały Ochotniczej Legii Kobiet czy podejmowały służbę w Sekcji 
Propagandy i Opieki nad Żołnierzem Oddziału II Naczelnego Dowództwa. Bezsprzecznie trzeba 
jednak uznać, iż działalność niepodległościowa kobiet osiągnęła nieznaną wcześniej intensywność 
w latach 1939–1945. 

Wiele czynników złożyło się na ówczesne szerokie uczestnictwo kobiet w ruchu oporu. 
Przede wszystkim specyfika prowadzenia działań przez okupanta, terror wymierzony w całe spo-
łeczeństwo, konieczność samoobrony, postęp w różnych sferach życia oraz wzrost świadomości 
narodowej – wszystkie te czynniki wpłynęły na to, że kobiety podjęły walkę z okupantem na 
wielu płaszczyznach. Pełniły służbę sanitariuszek, łączniczek, redaktorek, kolporterek, szyfrantek, 
nauczycielek tajnych kompletów. Brały udział w bezpośredniej walce i dywersji. Niektóre spośród 
nich należały do konspiracyjnych organizacji niepodległościowych, inne znalazły się w pomoc-
niczej służbie wojskowej w Polskich Siłach Zbrojnych we Francji czy w Wielkiej Brytanii1.

W czasach powojennych problematyka udziału kobiet w działaniach wojennych nie została 
dostatecznie zbadana. W ostatnich latach zauważalny jest wzrost zainteresowania historią społeczną 
zarówno wśród historyków, jak i czytelników – odbiorców prac historycznych. Przedmiotem badań 
staje się także działalność kobiet w wielu dziedzinach. Powstają prace biograficzne ukazujące 
kwestię aktywności zawodowej, społecznej czy życia prywatnego kobiet. Także i zagadnienie 
zaangażowania kobiet w ruch oporu czy walkę z komunizmem jest podejmowane częściej aniżeli 
w latach wcześniejszych. 

Wśród wielu publikacji odnoszących się do tego obszaru badań brak pracy, która w sposób 
całościowy przedstawiałaby i ukazywałaby udział kobiet w walkach o niepodległość Polski na 
Górnym Śląsku, a więc na ziemiach wcielonych do III Rzeszy2. Praca konspiracyjna odbywała się 

1 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939–1945, red. H. Michalska, M. Stopień, B. Tazbir-
-Tomaszewska, W. Turkowska, W. Zastocka, Warszawa 1988, s. 5–7. 
2 E. Zawacka, Czekając na rozkaz, Lublin 1992; eadem, Szkice z dziejów Wojskowej Służby Kobiet, Toruń 2000; 
Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 2, Materiały VI sesji popularnonaukowej w Toruniu 16–17 XI 1996, 
red. E. Zawacka, Toruń 1998; Słownik biograficzny kobiet odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari, t. 1, 
red. E. Zawacka, Toruń 2004; Elżbieta Zawacka (1919–2009). Materiały do biografii, red. K. Minczykowska, Toruń 
2010; Służba wojenna Polek na frontach II wojny światowej, cz. 6, Bibliografia WSK 1939–1997, red. I. Sawicka, 
Warszawa–Toruń 1999; Ł. Modelski, Dziewczyny wojenne, Kraków 2011; K. Minczykowska, Elżbieta Zawacka, 
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tam w szczególnie ciężkich warunkach, wynikających przede wszystkim z tego, że Górny Śląsk 
był oddzielony od Generalnego Gubernatorstwa skrupulatnie strzeżoną granicą, a od Zagłębia 
Dąbrowskiego tzw. małą granicą policyjną, co ograniczało możliwość kontaktów, utrudniało 
przepływ informacji, a także uwypuklało ogromne różnice w warunkach egzystencji między 
tymi rejonami. Mimo wszystko praca konspiracyjna na tym terenie nie tylko istniała, ale i osią-
gała bardzo dobre wyniki3. Bohaterką tego artykułu jest jedna z ważniejszych osób związanych 
z konspiracją na Śląsku – Adela Korczyńska, harcmistrzyni Związku Harcerstwa Polskiego, 
komendantka Wojskowej Służby Kobiet Okręgu Śląskiego AK, kpt. „Zośka”.

Korczyńska łączyła czynny udział w konspiracji w latach II wojny światowej, działalność 
w organizacjach społeczno-wychowawczych z pracą dokumentacyjną. Co interesujące, w odróż-
nieniu od wielu kombatantów skupiła się nie na spisywaniu wspomnień, ale systematycznie 
gromadziła materiał źródłowy na temat swoich podkomendnych i towarzyszy broni. Ten aspekt 
jej aktywności stanowi główny temat artykułu. 

Adela Stanisława Jackowicz-Korczyńska, bo tak w pełni brzmi jej nazwisko, urodziła się 
8 maja 1912 r. w Krakowie jako najstarsza córka Jana Jackowicza-Korczyńskiego i Wiktorii 
Wójcik. Ojciec jej wywodził się z zaściankowej szlachty pochodzącej z Korczyna położonego nad 
rzeką Stryj (w powiecie skolskim, później stryjskim)4. W wieku 16 lat Adela Korczyńska wraz 
z rodzicami przeniosła się do Katowic-Ligoty. Tam poznała nowych ludzi, zaczęła przebywać 
w nowym otoczeniu. Duży wpływ na późniejszą postawę oraz światopogląd Korczyńskiej wywarli 
Ślązacy, trafiła bowiem do środowiska, w którym wciąż żywa była pamięć o nieodległych czasach 
trzech powstań śląskich (1919, 1920, 1921) – walk o niepodległość i przyłączenie ziemi śląskiej 
do Rzeczypospolitej. W 1931 r. Korczyńska ukończyła Państwowe Seminarium Nauczycielskie 
w Nowej Wsi, po czym podjęła pracę w Publicznej Szkole Powszechnej w Nakle Śląskim, gdzie 
pracowała do 1932 r. Później jeszcze wielokrotnie delegowano ją do innych szkół, co wynikało 
z ówczesnej pragmatyki służbowej. Zarówno wykształcenie pedagogiczne, jak i własne zainte-
resowania skłaniały ją do pozostania przy zawodzie nauczyciela. 

Jej drugą pasją było harcerstwo. Od 1924 r. należała do Związku Harcerstwa Polskiego. 
Z uwagi na to, że funkcję przewodniczącego ZHP sprawował wojewoda śląski Michał Gra-
żyński, nauczyciele poszukujący pracy w województwie śląskim niejednokrotnie w poda-
niach powoływali się na swoje związki z harcerstwem, aby zwiększyć szansę zatrudnienia 
w warunkach trudności ekonomicznych w latach kryzysu. W przypadku Ady Korczyńskiej jej 
zwierzchnicy dostrzegali, że „jest harcerką z zamiłowania, a nie konieczności”5. Wcześnie dała 
się poznać jako utalentowana organizatorka i osoba czerpiąca radość z przeżywania harcer-
skiej działalności i pracy wychowawczej. W 1930 r. została instruktorką, następnie hufcową 
katowickiego Hufca Harcerek. Odpowiadała za szkolenie drużynowych w Śląskiej Chorągwi 
Harcerek. W obliczu zbliżającej się wojny została mianowana komendantką Pogotowia Har-
cerek na miasto Katowice. 

Pogotowie Harcerek zostało powołane w 1938 r. w związku z przyłączeniem do Polski Zaol-
zia. Starsze harcerki Pogotowia przechodziły szkolenia w ramach wybranych specjalizacji, które 
mogły się okazać przydatne w okresie wojny. Główne kierunki służby skupiały się na udzielaniu 

„Zelma”, „Sulica”, „Zo”, Toruń 2007; H. Szczechowicz, Zofia Kossak-Szczucka. Lata wojny 1939–1945, „Zeszyt 
Naukowy Muzeum Wojska”, t. 21, Białystok 2008.
3 Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Kobiet w Toruniu [dalej: AiMPAKoWSK], 
155/WSK, Relacja o WSK szefa WSK w Okręgu Śląskim Armii Krajowej w latach 1943–1945. 
4 P. Dąbrowski, Szlachta zaściankowa w Korczynie i Kruszelnicy nad Stryjem, Lwów 1936, s. 12–16.
5 AP Katowice, 27, Urząd Wojewódzki Śląski, Oświecenie Publiczne, Akta personalne nauczycieli, Teczka 
osobowa Adeli Korczyńskiej, K-376, k. 55.
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pomocy społecznej i sanitarnej, opiece nad dziećmi oraz pracy w łączności6. W obliczu zbliża-
jącej się wojny harcerki zostały skierowane do zorganizowania tzw. punktów ewakuacyjnych. 
W Katowicach główne punkty znajdowały się w kawiarni „Astoria”, na Dworcu Głównym, Domu 
Parafialnym (przy kościele Mariackim), w Domu Harcerskim przy ul. Szafranka, ale i także 
w innych miejscowościach, takich jak Imielin, Lędziny czy Dziedzice. „Zadaniem punktów było 
udzielanie pomocy sanitarnej ewakuowanej i uchodzącej ludności, w szczególności dzieciom, 
służba informacyjna i dostarczanie posiłków potrzebującym”7. Ewakuacja dotyczyła głównie 
ludności cywilnej zamieszkującej tereny przygraniczne, szczególnie mieszkańców północnej 
części powiatu pszczyńskiego oraz takich miejscowości, jak Kończyce, Pawłów, Nowy Bytom, 
Ruda, Imielin czy Kopciowice. W Katowicach za funkcjonowanie punktów ewakuacyjnych 
odpowiadała Adela Korczyńska8. 

3 września 1939 r. Korczyńska opuściła Katowice, zabierając ze sobą sztandar i pieczątki hufca. 
Udała się do Krakowa, w którym jednak nie pozostała długo. Zatroskana o los rodziny już 14 września 
powróciła do Katowic, a miesiąc później spotkała się z hm. Emilią Węglarzówną9 w celu odebrania 
od niej zaleceń programowych dla zespołów harcerskich10. Rozpoczęła nawiązywanie kontaktów 
z podziemiem wojskowym i włączała do struktur konspiracyjnych zaufane harcerki, o czym świad-
czyć mogą słowa podharcmistrzyni Weroniki Cubertówny: „Na terenie Katowic spotkałam się 
z Adą Korczyńską, która powiedziała mi o kontaktach z Polską Organizacją Powstańczą […] oraz 
o przyjeździe Miły Węglarzówny, celem zorganizowania jakiejś roboty harcerskiej. Od tego dnia 
nasze spotkania były coraz częstsze. Zaprowadziła mnie też do druhny Wandy Łowińskiej11. Tu 
z rozmowy domyśliłam się, że nasze harcerstwo nie śpi. Muszę przyznać, że największym zaufa-
niem obdarzałam Adę Korczyńską i Wandę Łowińską. One też dla nas wielu były motorem wiary 
i nadziei. Ufałam im bezgranicznie. […] Poprzez nie wiedziałam o pracy konspiracyjnej, o wielu 
aresztowaniach bliskich mi osób, poprzez nie wdrożyłam się do dalszej pracy”12. 

Już w styczniu 1940 r. dotarła do Korczyńskiej informacja o wznowieniu działalności struktur 
Pogotowia Harcerek, w związku z czym rozpoczęła odtwarzanie łączności między poszczególnymi 
hufcami13. W czasie wojny działała w dwóch strukturach: harcerskiej oraz wojskowej. W związ-
ku z zagrożeniem, jakie niosła ta aktywność, bardzo istotna była kwestia legitymizacji wobec 
władzy okupacyjnej. W aktach SB znalazła się informacja, że to dzięki galicyjskim korzeniom 
jej ojca cała rodzina Korczyńskich przeżyła II wojnę światową, podpisała bowiem niemiecką 
listę narodowościową, podając się za Ukraińców14. To zdanie funkcjonariusza SB wymagałoby 
jednak weryfikacji. 

W strukturze harcerskiej Adela Korczyńska od maja 1940 r. sprawowała funkcję zastępcy 
komendantki Pogotowia Harcerek Chorągwi Śląskiej. Wraz z Janiną Lewicką, Anną Morkisz, 

6 K. Heska-Kwaśniewicz, Adela Korczyńska, „Poglądy” 1979, nr 18, s. 1; M. Patelski, Korczyńska Adela [w:] 
Służba Polek na frontach II wojny światowej. Sylwetki kobiet-żołnierzy, red. K. Kabzińska, t. 2, Toruń 2006, s. 186.
7 A. Targ, Tajna akcja społeczna śląskiego harcerstwa żeńskiego w okresie okupacji, „Studia Śląskie”, t. 15, Opole 
1969, s. 427.
8 A. Korczyńska, Harcerki śląskie w czasie okupacji hitlerowskiej 1939–1945 [w:] Z dziejów harcerstwa śląskiego, 
red. W. Janota, Katowice 1985, s. 160.
9 Emilia Węglarzówna (1903–1991) – harcmistrzyni, komendantka Śląskiej Chorągwi Harcerek w latach 
1931–1936.
10 A. Korczyńska, Harcerki śląskie w czasie..., s. 163.
11 Wanda Jordan-Łowińska – harcmistrzyni, pierwsza komendantka Śląskiej Chorągwi Harcerek w latach 
1922–1926, jedyna kobieta pełniąca w ZHP również funkcję komendantki chorągwi męskiej w latach 1911–1928.
12 W. Cubertówna, Harcerki katowickie w czasie okupacji [w:] Harcerki 1939–1945, red. K. Wyczańska, Warszawa 
1983, s. 153.
13 A. Korczyńska, Harcerki śląskie w czasie…, s. 165.
14 AIPN Ka, 014/627, Kwestionariusz ewidencyjny Adeli Korczyńskiej, 20 I 1969 r., k. 51.
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Jadwigą Nowarową oraz Łucją Zawadą zdecydowała się podzielić teren na pięć rejonów, co 
miało usprawnić bezpieczny przepływ informacji na obszarze Śląskiej Komendy Pogotowia. 
W ramach akcji społecznej harcerki współorganizowały m.in. tajne nauczanie, służbę sanitarną, 
„Akcję Oświęcim”, a także akcję „Ziemie Powracające – Opolszczyzna”. Korczyńska utrzymy-
wała kontakty m.in. z Józefem Pukowcem – komendantem Tajnej Śląskiej Chorągwi Harcerzy, 
a jednocześnie szefem Biura Informacji i Propagandy Komendy Okręgu Śląskiego AK w szeregach 
Służby Zwycięstwu Polski, Elżbietą Zawacką – kurierką Komendy Głównej AK, dr. Bolesławem 
Wiechułą – szefem sanitarnym Okręgu Śląskiego ZWZ-AK oraz por. Ewaldem Migulą, szefem 
III Oddziału Komendy Okręgu Śląskiego. Efekty pracy Korczyńskiej zostały docenione przez 
komendanta Okręgu Śląskiego AK Zygmunta Waltera-Jankego, który w marcu 1943 r. wyznaczył 
ją na szefa WSK Komendy Okręgu15.

Wojskowa Służba Kobiet powstała w myśl rozkazu Naczelnego Wodza RP z dnia 14 lutego 
1942 r. jako formacja przekształcona z dotychczasowo działającej Pomocniczej Służby Wojskowej 
Kobiet; wykorzystywała osoby zaangażowane w sieci Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Dwa 
rozkazy komendanta głównego ZWZ gen. dyw. Stefana „Grota” Roweckiego z 30 października 
1941 r. oraz z 25 października 1942 r. normowały zasady funkcjonowania WSK oraz ustalały 
obowiązki i zadania organizacji. Walczące kobiety miały takie same prawa i obowiązki jak żołnie-
rze mężczyźni. Członkinie WSK były zobligowane do współpracy z poszczególnymi komendami 
ZWZ oraz udziału w działaniach wywiadowczych, dywersyjnych, transportowych, wartowniczych, 
przeciwlotniczych i pracy w łączności. Ponadto zajmowały się werbunkiem nowych członkiń, 
organizowały szkolenia, pełniły funkcje zarówno pomocnicze, jak i kierownicze w strukturach 
ZWZ. Dekret Prezydenta RP z 27 października 1943 r. powoływał Komendę Główną WSK przy 
Oddziale I Sztabu Komendy Głównej AK, na której czele stała mjr Maria Wittek. Zwierzchnią 
władzę nad WSK na Śląsku sprawowała komendantka Komendy Okręgu WSK na prawach Szefa 
Służby Śląskiego Okręgu AK. 

Z nominacji komendanta Okręgu Śląskiego AK Zygmunta Waltera-Jankego funkcję tę spra-
wowała kpt. Adela Korczyńska. Stanowisko to oficjalnie zajmowała od marca 1943 r., jednak już 
we wrześniu 1942 r. po całkowitym rozbiciu sztabu Inspektoratu Sosnowiec, a także w znacznej 
mierze sztabu komendy okręgu, zobowiązała się odbudować sieć łączności w ramach pracy WSK, 
wykorzystując w tym celu swoje kontakty z Pogotowiem Harcerek. Referat WSK prowadzony 
przez „Zośkę” zyskał przychylne opinie przełożonych16. Ważne było funkcjonowanie siatki 
wywiadowczej, którą zorganizowała Elżbieta Zawacka, a kontynuowała Michalina Konieczna. 

15 Na temat ruchu oporu SZP-ZWZ-AK na Śląsku szerzej zob.: M. Starczewski, Ruch oporu na Górnym Śląsku 
i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939–1945, Katowice 1988; idem, Stan badań nad Okręgiem Śląskim SZP-
-ZWZ-AK. Potrzeby badawcze, „Kronika Katowic”, t. 5, Katowice 1995; idem, Generał brygady dr Zygmunt Walter-
-Janke, Chorzów 2007; W cieniu swastyki. Zagłębie Dąbrowskie w latach drugiej wojny światowej 1939–1945, red. 
J. Walczak, Sosnowiec 1999; O. Guziur, M. Starczewski, Lido i Stragan. Ślązacy w wywiadzie Armii Krajowej, 
Cieszyn 1992; Z. Walter-Janke, Podziemny Śląsk. Początki konspiracji na Śląsku 1939–1941, Warszawa 1968; 
idem, Śląsk jako teren partyzancki Armii Krajowej, Warszawa 1986; idem, W Armii Krajowej na Śląsku, Katowice 
1986; idem, W Armii Krajowej w Łodzi i na Śląsku, Warszawa 1969; J. Niekrasz, Z dziejów AK na Śląsku, Warszawa 
1985; J. Januszewska-Jurkiewicz, Harcerstwo śląskie w ruchu oporu 1939–1945, „Studia i Materiały z Dziejów 
Śląska”, t. 15, Katowice 1986; R. Kaczmarek, Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią niemieckiej 
wspólnoty narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy, Katowice 2006; 
Z. Kapała, Powstańcy śląscy w ruchu oporu na Górnym Śląsku, „Zaranie Śląskie” 1981, nr 2; By czas nie zatarł 
i niepamięć, red. M. Piotrowicz, Katowice 2009; P. Dubiel, Wrzesień 1939 na Śląsku, Katowice 1963; M. Pirko, 
Z dziejów organizacji Związku Orła Białego w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939–1942, „Wojskowy Przegląd 
Historyczny” 1967, nr 4; S. Wałach, Z walk z okupantem na Śląsku, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1962, nr 2.
16 Inspektorat Armii Krajowej Sosnowiec, red. J.A. Fręś, J. Kwiecień, Katowice 2001, s. 196–197; M. Starczewski, 
Ruch oporu…, s. 97; A. Korczyńska, Harcerki śląskie w czasie…, s. 191.
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Doskonale działała także siatka łączności pod dowództwem Teresy Delekty. Członkinie WSK 
uczestniczyły też w służbie sanitarnej, tajnym nauczaniu, kolportażu prasy etc.17

W obliczu zbliżającego się końca wojny i przejęcia władzy przez Rząd Tymczasowy Rze-
czypospolitej Polskiej Korczyńska jako szefowa WSK zlikwidowała podległe sobie zastępy 
i 15 października 1945 r. ujawniła się wobec władzy komunistycznej18. Po wojnie nauczała 
w szkołach podstawowych, ale zainteresowała się też kształceniem dorosłych, ukończyła Studium 
Pracy Oświatowej Dorosłych19. Silnie związana z harcerstwem Korczyńska nie podjęła jawnej 
działalności przed uregulowaniem swojego stosunku do służby w Armii Krajowej. Jako oficer 
AK znalazła się w niekomfortowej sytuacji w związku z wysiłkiem Polskiej Partii Robotniczej, 
aby podporządkować sobie harcerstwo i przeistoczyć ZHP w twór mający niewiele wspólnego 
z ideami organizacji przedwojennej, będącej polską odmianą skautingu. 

W latach 1947–1948 władze polityczne podjęły starania o usunięcie z harcerstwa osób powią-
zanych z AK. W październiku 1948 r. odeszła komendantka chorągwi Wanda Czekańska, na czele 
chorągwi harcerek stanęła wówczas Korczyńska. Decyzja ta była o tyle zaskakująca, że w tamtym 
czasie większość instruktorek ustąpiła ze swych stanowisk. W lutym 1949 r. nastąpiło połączenie 
komend chorągwi męskiej i żeńskiej. Na czele chorągwi stanął hm. Wojciech Niederliński, nato-
miast jego zastępcą ds. programowo-szkoleniowych została Korczyńska. Nie wiadomo do dziś, 
jaka motywacja skłoniła ją do podjęcia decyzji o pozostaniu w szeregach organizacji, być może 
naprawdę uwierzyła w propagandowe hasła, możliwość kontynuowania tradycyjnego wychowania 
harcerskiego bądź po prostu uważała, że bez względu na okoliczności i panujący ustrój polityczny 
miejsce wychowawcy jest wśród swych drużynowych20. 

Wkrótce jednak jej rozterki, wahania i problemy związane z pozostaniem w organizacji same 
się rozwiązały. W obliczu dokonujących się przeobrażeń politycznych w latach stalinowskich 
symptomatyczny był brak zaufania aktywu partyjnego do jej osoby. Z powodu zniszczenia 
dokumentów dotyczących starcia harcerzy z członkami Związku Walki Młodych zarzucano jej 
„nieszczerość polityczną”21. 

Po likwidacji ZHP Korczyńska nie działała w Organizacji Harcerskiej Związku Młodzieży Pol-
skiej. Dopiero na fali odwilży w grudniu 1956 r. została zaproszona przez Aleksandra Kamińskiego 
do udziału w spotkaniu „seniorów harcerskich” w Łodzi. Uczestniczyła w konferencji łódzkiej, 
podczas której zadecydowano o utworzeniu Związku Harcerstwa Polskiego. Korczyńska powró-
ciła do czynnej działalności harcerskiej i weszła w skład Komendy Chorągwi Katowickiej jako 
zastępca Józefa Haensla (wcześniej działacza Organizacji Harcerskiej). Nadal aktywnie działała 
na rzecz oświaty. Utrzymywała stały kontakt z wieloma funkcjonującymi wówczas instytucjami 
i stowarzyszeniami, m.in. ze Związkiem Bojowników o Wolność i Demokrację, Śląskim Instytutem 
Naukowym, z Towarzystwem Miłośników Historii, współpracowała także z Biblioteką Śląską22.

Życiowym celem Adeli Korczyńskiej stało się jednak dokumentowanie udziału kobiet w ruchu 
oporu podczas II wojny światowej na Śląsku. Jako szefowa okręgowego WSK brała odpowiedzial-
ność za działania oraz akcje kobiet żołnierzy. Wiele z nich znała osobiście i nadal utrzymywała 

17 Inspektorat Armii Krajowej…, s. 198–203.
18 M. Patelski, Korczyńska Adela…, s. 189.
19 K. Heska-Kwaśniewicz, Adela Korczyńska…, s. 1.
20 AP Katowice, Komenda Chorągwi ZHP Katowice 1925 [dalej: KCh Katowice], 1, Protokół z zebrania 
wyborczego koła PZPR przy ZHP w Katowicach, 23 XII 1948 r., k. 8; AP Katowice, KCh Katowice, Protokół 
z zebrania PZPR przy KCh, 13 VI 1949 r., k. 20–21; AP Katowice, KCh Katowice 1925, 1, Protokół zebrania 
OP PZPR przy Komendzie ZHP w Katowicach, 1 VII 1949 r., k. 27. 
21 AP Katowice, KCh Katowice 1925, 1, Protokół zebrania OP PZPR przy Komendzie ZHP w Katowicach, 
1 I 1949 r., k. 27.
22 K. Heska-Kwaśniewicz, Adela Korczyńska…, s. 1.
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z nimi kontakt. Zaczęła systematycznie gromadzić informacje o uczestniczkach ruchu oporu na 
Śląsku. Praca ta była trudna i mozolna z uwagi na wymogi konspiracji. W latach powojennych 
wspominała: „W pracy harcerek nie wolno było robić wykazów, prowadzić notatek, obowiązywały 
ustne polecenia i meldunki. Na Śląsku nie było czasu na dyskusje. Każde spotkanie związane 
było z zadaniami. Każdy dodatkowy kontakt mógł zwrócić uwagę na spotykających się ludzi”23. 
Gromadząc dane uczestniczek ruchu oporu, Adela Korczyńska spotykała się z wieloma osobami 
i skrupulatnie spisywała ich relacje. Sama z kolei dzieliła się pozyskaną wiedzą z innymi bada-
czami, gdyż uważała za swą misję rozpowszechnianie wiedzy o działalności polskich organizacji 
niepodległościowych na Śląsku podczas wojny24.

Zarówno funkcja sprawowana w czasie wojny, jak i gromadzona mozolnie dokumentacja czy-
niły z Korczyńskiej kompetentną autorkę artykułów o wojennych drogach harcerstwa śląskiego. 
Artykuł Harcerki śląskie w czasie okupacji hitlerowskiej 1939–1945 zamieszczony w wydanej 
w 1985 r. książce Z dziejów harcerstwa śląskiego pod redakcją Wojciecha Janoty do dzisiaj stanowi 
niezwykle istotne źródło dla tego tematu. Korczyńska ukazała tam genezę zaangażowania harcerek 
w walkę z okupantem. Przedstawiła organizację śląskich harcerek, ich współpracę z Okręgiem 
Śląskim AK oraz podejmowane zadania25. Działalność harcerstwa opisała także w pracy zatytuło-
wanej Szkice z dziejów harcerstwa na Górnym Śląsku w okresie okupacji26. Była autorką biografii 
dr. Bolesława Wiechuły – szefa służby zdrowia Okręgu Śląskiego ZWZ oraz łącznika komendy 
Okręgu Śląskiego z Komendą Główną ZWZ-AK27. 

Korczyńska pisała też szkice, które nigdy nie doczekały się publikacji. Maszynopis Wspomnie-
nia okupacyjne. Harcerstwo śląskie w latach 1939–1945 zawiera opis przygotowań wojskowych 
oraz udziału w walce, zarówno harcerzy, jak i harcerek śląskich, ukazuje współpracę harcerstwa 
z powstającymi wówczas organizacjami niepodległościowymi, takimi jak Organizacja Orła 
Białego czy SZP-ZWZ-AK, przypomina biogramy postaci zasłużonych, a jednocześnie mało 
znanych bądź zapomnianych harcerzy uczestniczących w walkach z okupantem. Znamiennym 
świadectwem intencji Korczyńskiej są jej słowa: „W niniejszym artykule chcę pokazać niektóre 
mało znane postacie harcerek i harcerzy, których pamięć powinna trwać przez pokolenia”28. 
Autorka podniosła problem białych plam w historii II wojny światowej w Polsce. W szkicu ostro 
oceniła środowisko „PPR-owskich pseudohistoryków”29. W liście do gen. Elżbiety Zawackiej 
napisała, iż nie może zaakceptować bierności ówczesnych naukowców i ich obojętności wobec 
zagadnienia ruchu oporu na Śląsku. W liście z 24 października 1983 r. stwierdzała, że wielu histo-
ryków ze względów politycznych obawia się ujawniać z nowymi poglądami, nie chce uchodzić 
za bezkompromisowych i niezakłamanych badaczy30. 

Korczyńska odniosła się także do kontrowersyjnej sprawy Heleny Mathei (Matejanki) „krwa-
wej Julki”, łączniczki posądzonej o kolaborację z Gestapo, której skutkiem miała być dekonspiracja 
wielu członków podziemia. W tej kwestii Korczyńska zajęła stanowisko jednoznaczne i bardzo 

23 A. Korczyńska, Szkice z dziejów harcerstwa na Górnym Śląsku w okresie okupacji, maszynopis w zbiorach 
IH PAN.
24 K. Heska-Kwaśniewicz, Adela Korczyńska…, s. 1.
25 A. Korczyńska, Harcerki śląskie w czasie…, s. 158–193.
26 Eadem, Szkice z dziejów harcerstwa…
27 A. Korczyńska, Dr Bolesław Wiechuła, „Przegląd Lekarski Oświęcim” 1975, nr 1.
28 Eadem, Wspomnienia okupacyjne. Harcerstwo Śląskie w latach 1939–1945, maszynopis w zbiorach 
dr hab. J. Januszewskej-Jurkiewicz; J. Januszewska-Jurkiewicz, Harcerstwo śląskie w ruchu oporu. Stan badań 
[w:] Po ziemi naszej roześlem harcerzy…, red. K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2007.
29 A. Korczyńska, Wspomnienia okupacyjne...
30 AiMPAKoWSK, 155/WSK, Teczka Adeli Korczyńskiej, List Adeli Korczyńskiej do Elżbiety Zawackiej, 24 X 
1983 r.
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wyraziste, broniąc pamięci i dobrego imienia zamordowanego przez Gestapo szefa wywiadu SZP 
Karola Kornasa31, zdradzonego przez Helenę Matejankę. W sprawie tej Korczyńska wypowiedziała 
się następująco: „O Karolu Kornasie piszę z innego powodu. Od 1975, usiłując »wybielić« ową 
współpracownicę gestapo, majętną, żyjącą za granicą, m.in. szkaluje się w prasie jego i innych, 
snując iście sofistyczną dezinformację. […] Nie wszystkie cele tego są jasne. Ocalałe ofiary tej 
łączniczki w czasie okupacji zwanej »krwawą Julką« – a sporo przeżyło obozy i więzienia – są 
rozgoryczone brakiem sprawiedliwości i zaginionymi dokumentami śledztwa […] Gorsze jest 
szkalowanie przy tym imion ludzi, którzy zasłużyli na inne uczczenie ich młodzieńczej wiary 
w słuszność walki, za ich mękę w śledztwie i śmierć na gilotynie w Berlinie, Wrocławiu, Katowi-
cach. Nie wolno nikomu tego tak robić – za żadną cenę i dla żadnego celu. Nie wolno też młodym 
doktorantom wyciągać własnych wniosków o ludziach, gdy nie znają dostatecznie epoki biografii 
ludzi, o których piszą »byli lekkomyślni«”32.

O ile gromadząc materiały i przeciwstawiając się mitologizowaniu zasług wielu kombatantów, 
Korczyńska mogła służyć za przykład obiektywnego i rzetelnego podejścia do badania dziejów, 
o tyle pisząc o znanych sobie poległych i straconych żołnierzach śląskiego podziemia, nie ukrywała 
osobistych emocji. Domagała się, by widzieć losy poszczególnych osób w kontekście czasów wojny 
i ważyć oceny. Bez wątpienia historycy mogą w różny sposób oceniać kategoryczne słowa „Zośki”.

Kwestie ujęte przez Korczyńską w artykułach wnosiły wiele nowych, istotnych informacji oraz 
faktów odnoszących się do funkcjonowania konspiracji na Śląsku, dotykały spraw poruszających 
środowisko kombatantów, lecz docierały tylko do wąskiego grona odbiorców ze względu na 
powszechny brak dostępu wydawnictw, takich jak np. „Przegląd Lekarski Oświęcim”33. Sytuację 
na Śląsku słusznie określił Mieczysław Starczewski: „ocena AK – »zaplutego karła reakcji« – obo-
wiązywała o wiele dłużej niż w innych regionach Polski”34. Kiedy w 1968 r. ostatni komendant 
Okręgu Śląskiego AK Zygmunt Walter-Janke wydał książkę Podziemny Śląsk. Początki konspi-
racji na Śląsku 1939–1941, na łamach „Zarania Śląskiego” pojawiły się krytyczne głosy pod jego 
adresem. Jednym z argumentów długotrwałej polemiki był zarzut zbyt małej uwagi poświęconej 
udziałowi w walce na Śląsku organizacji obozu komunistycznego. Świadczyć o tym mogą choć-
by słowa Bogdana Kobuszewskiego: „Trzeba […] mocno zaakcentować, że zubożały i mocno 
zdeformowany opis procesu formowania się działalności konspiracji komunistycznej, a przede 
wszystkim niezrozumienie roli znaczenia Polskiej Partii Robotniczej jako najbardziej aktywnej 
i konsekwentnej siły narodowowyzwoleńczej, budzą uzasadniony niepokój, tym większy że do 
opracowania tego hasła nie brakowało ani źródeł, ani publikacji”35.

Podejmując się pracy nad dokumentowaniem losów uczestniczek ruchu oporu, Korczyńska 
naraziła się na wiele kłopotów. W styczniu 1969 r. zainteresowała się nią Służba Bezpieczeństwa. 
Oskarżona została wówczas o działalność na rzecz ppłk. Zygmunta Waltera-Jankego w jego kon-
flikcie z Antonim Morawskim „Rochem”, byłym inspektorem bielskim AK. W 1967 r. Henryk 
Rechowicz nakreślił całą sytuację w liście do płk. Mariana Dziekana takimi słowami: „Otóż 
Morawski przedstawił mi różne materiały, mające świadczyć o fałszowaniu historii AK na Śląsku. 
Nie mam możliwości tego wszystkiego sprawdzić, ale wydaje się, że jest w tym sporo prawdy. 
W każdym razie Morawski robi wiele dla wykazania, że AK to nie taka święta organizacja, jak ją 

31 Karol Kornas (1913–1942) – szef sztabu Okręgu Śląskiego SZP i ZWZ, szef wywiadu oraz oddziału organizacji 
w Ligocie.
32 AiMPAKoWSK, 155/WSK, Teczka Adeli Korczyńskiej, List Adeli Korczyńskiej do Elżbiety Zawackiej, 24 X 
1983 r.
33 A. Korczyńska, Dr Bolesław Wiechuła…; eadem, Przyczynek do zagadnienia pomocy więźniom w Oświęcimiu-
-Brzezince, „Przegląd Lekarski Oświęcim” 1980, nr 1.
34 M. Starczewski, Stan badań…, s. 149.
35 B. Kobuszewski, Czy tak wyglądał podziemny Śląsk?, „Zaranie Śląskie” 1970, z. 2, s. 280. 
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chcą niektórzy ukazać. Godne uwagi, w odróżnieniu od ppłk. Zygmunta Waltera-Janke, któremu 
zarzuca fałszerstwa, wyraźnie deklaruje swoje poparcie dla władzy ludowej […] jak wynika 
z oświadczeń Morawskiego, Janke przysyła do niego różnych byłych funkcjonariuszy AK, starając 
się go zastraszyć i izolować […] wszystko to mi się nie podoba”36. 

Sam Morawski wystosował list do Korczyńskiej, sugerując jej działanie na rzecz Jankego. 
Znamienne są jego słowa: „Zdziwiły mnie porobione przez Panią notatki z łączniczkami tym cha-
rakterystycznym szczegółem, że dotyczyły wyłącznie moich kontaktów w Sosnowcu. Dziwiło też 
wiązanie przez Panią ze mną późniejszych aresztowań, jednej z łączniczek i Nowocienia, którzy 
zostali przez Niemców zamordowani. […] zastanawiając się nad Pani uwagami i nad powodem 
dociekań, zacząłem się niepokoić Pani misją. […] Może to przypadek lub może naprawdę otrzy-
mała Pani taką misję, aby zebrać dowody mojej »winy« w przyczynach aresztowań? […] została 
Pani wciągnięta w brudną robotę przeciwko mnie”37. Jak wynika ze słów byłego inspektora AK, 
posądzał on Korczyńską o spiskowanie przeciwko niemu, wszędzie dopatrując się dowodów 
intrygi i prowokacji środowiska byłych członków AK.

Rzeczywistość była jednak inna. Wprawdzie „Zośka” po 1945 r. utrzymywała kontakty z oso-
bami z kręgu akowskiego, m.in. z Zygmuntem Walterem-Jankem, Teresą Delektą czy Jackiem 
Siemiginowskim, jednak przyczyną nawiązania kontaktu z Morawskim była nadzieja uzyskania 
od „Rocha” informacji o funkcjonowaniu WSK w inspektoracie bielskim. Zebrane materiały 
miały pomóc w udokumentowaniu udziału kobiet w walkach o niepodległość Polski w latach 
1939–1945, czym zajmowała się Korczyńska w czasach powojennych. Sprawę tę SB prowadziła 
przez trzy lata. Kwestionariusz ewidencyjny zaczęto sporządzać 14 stycznia 1969 r., a zamknięto 
go 11 lutego 1972 r.38 Po przeprowadzeniu wywiadu i uzyskaniu wiadomości, które odnosiły się 
do przeszłości Korczyńskiej, jej poglądów oraz otoczenia, SB uznała, iż dalsze zainteresowanie 
operacyjne jej osobą jest bezsensowne, gdyż w świetle informacji uzyskanych przez tajnych 
współpracowników zarzucane jej oskarżenia można uznać za bezpodstawne. Oficer operacyjny, 
sporządzając notatkę o zakończeniu obserwacji, napisał: „W toku sprawdzania pierwiastkowej 
informacji nie potwierdzono, aby A[dela] Korczyńska ps. »Ada« była wykorzystywana do siania 
intryg p[rzeciw]ko Antoniemu Morawskiemu z Bielska. W życiu społecznym koła ZBoWiD 
w Ligocie czynnego udziału nie bierze. Na tematy polityczne wymieniona nie wypowiada się. Poza 
kilkoma kontaktami, które utrzymuje zresztą sporadycznie z aktywem Śl[ąskiego] Okręgu AK, 
innych zasługujących na uwagę operacyjną nie stwierdzono. W związku z powyższym uważam, 
iż niecelowym jest dalsze interesowanie się osobą A[deli] Korczyńskiej”39.

Jak wynika z przytoczonych fragmentów akt SB znajdujących się obecnie w Oddziałowym 
Archiwum IPN w Katowicach, Korczyńska po raz kolejny naraziła się miejscowej władzy, jednak 
i tym razem nie zniechęciło jej to do kontynuowania pracy na rzecz tworzenia materiału doku-
mentującego działalność niepodległościową na Śląsku.

Im bardziej podejmowanie tematu AK było nie w smak mocno działającym na Śląsku śro-
dowiskom komunistycznym, tym większą uwagę Korczyńska poświęcała temu zagadnieniu, 
sukcesywnie poszerzając swoją działalność dokumentacyjną. Oprócz wymienionych wcześniej 
artykułów czy szkiców była także współautorką wydanego w 1988 r. Słownika uczestniczek 

36 AIPN Ka, 014/627, Kwestionariusz ewidencyjny Adeli Korczyńskiej, List Henryka Rechowicza do płk. Mariana 
Dziekana, 20 XI 1967 r., k. 10.
37 Ibidem, Kwestionariusz ewidencyjny Adeli Korczyńskiej, List Antoniego Morawskiego do Adeli Korczyńskiej, 
26 X 1967 r., k. 12–13.
38 Ibidem, Kwestionariusz ewidencyjny Adeli Korczyńskiej, 14 I 1969 r., k. 1.
39 Ibidem, Kwestionariusz ewidencyjny Adeli Korczyńskiej, Powód zakończenia obserwacji-rozpoznania, 11 II 
1972 r., k. 58.
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walki o niepodległość Polski 1939–1945, do którego przygotowała i opracowała aż czterysta 
not biograficznych kobiet żołnierzy. Publikacja ta ukazała się trzy lata po śmierci Korczyńskiej, 
jednak sporządzone przez nią wcześniej materiały biograficzne zostały w pełni wykorzystane 
w słowniku. Książka powstała w wyniku prac Komisji Historii Kobiet w Walce o Niepodległość, 
która działała w ramach Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie. 

Pierwszy tom słownika został poświęcony uczestniczkom walk o wolność Polski w okresie 
II wojny światowej. Taki wybór nie był przypadkowy. Autorkom zależało przede wszystkim na 
uwzględnieniu relacji naocznych świadków i uczestników wojny. O ile w przypadku opracowy-
wania biografii kobiet walczących w I wojnie światowej czy wojnie polsko-bolszewickiej należało 
bazować głównie na archiwaliach, o tyle w latach osiemdziesiątych, gdy podejmowano pracę nad 
słownikiem, możliwe było jeszcze wykorzystanie wspomnień i relacji prezentowanych w książce 
bohaterek. Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939–1945 był pierwszą publikacją, 
która w sposób sumaryczny ujęła i przedstawiła biografie walczących Polek. We wstępie można 
przeczytać krótki opis oraz cel wydania słownika, który odzwierciedla wagę tej publikacji: „Pozwa-
la on na indywidualne potraktowanie każdej z uczestniczek i na możliwie obiektywnie, oparte na 
dokumentacji, ukazanie jej losów i działalności. Równocześnie zaś setki zestawionych obok siebie 
biogramów, mimo oszczędnej w słowa formy zapisu, wiele mówią o rozległości podziemnego ruchu 
niepodległościowego, o jego bazie społecznej, różnorodności działań i rozmiarach poniesionych 
ofiar. Słownik jest wreszcie tą formą publikacji, która najłatwiej może być wykorzystana jako baza 
źródłowa do badań i opracowań historycznych, a także jako zbiór cennych materiałów dla pisarzy 
i publicystów zajmujących się problematyką II wojny światowej”40. 

Mimo sporego doświadczenia w tworzeniu dokumentacji historycznej, najwięcej pracy kosz-
towało Korczyńską sporządzenie ponad kilkuset teczek osobowych uczestniczek walk. Osobiście 
przygotowane przez nią teczki znajdują się obecnie w Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskim 
AK oraz WSK w Toruniu, która została powołana z inicjatywy gen. Elżbiety Zawackiej – tej samej 
kurierki Komendy Głównej AK, z którą „Zośka” w czasie wojny współpracowała i utrzymywała 
stały kontakt. To właśnie z nią, drugą w Polsce kobietą w stopniu generała brygady i jedyną 
wśród kobiet „cichociemną”, Korczyńska już po wyzwoleniu pozostawała w bardzo bliskich 
stosunkach, o czym świadczyć może nie tylko obszerna korespondencja, ale i to, że właśnie na 
potrzeby jej fundacji „Zośka” przekazała cały swój dorobek życia, a więc materiały biograficzne 
dokumentujące pracę kobiet na Śląsku.

Relacje te zostały przez nią zebrane i opracowane w latach 1971–1984. Każda teczka zawiera 
typowy schemat opracowania, począwszy od danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, miejsce 
zamieszkania, imiona rodziców, wykształcenie, zawód. Następnie umieszczone zostały informacje 
dotyczące życia w latach przedwojennych, opis okresu okupacji, a w nim szczegóły pracy konspira-
cyjnej: pseudonim, stopień w konspiracji, przynależność do organizacji, a także data aresztowania, 
a w niektórych przypadkach data i miejsce śmierci. Jeśli dana kobieta przeżyła wojnę, w teczce 
uwzględniono też jej losy powojenne. Aby potwierdzić autentyczność danych, w ostatnim punkcie 
Korczyńska wymieniała źródła, z których korzystała przy sporządzaniu relacji. 

Można wymienić trzy rodzaje relacji: opracowane przez nią na podstawie znanych jej faktów, 
wywiadów przeprowadzonych z uczestniczkami walk oraz relacji rodzin kobiet, które poległy 
w trakcie wojny. W tym ostatnim wypadku często pisała listy do osób z najbliższego otoczenia 
poszczególnych bohaterek, prosząc o udostępnienie informacji o ich działalności. Zwracała się 
także o pomoc do wielu organizacji, takich jak ZBoWiD czy Śląski Instytut Naukowy, mając 
nadzieję na pozyskanie od nich nowych danych. Zebrane przez nią materiały dotyczą głównie 

40 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski..., s. 8.
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kobiet należących do ZWZ-AK, dostępne są jednak także dokumenty ukazujące losy uczestniczek 
innych organizacji. Wśród materiałów, które opracowała Korczyńska, znajdują się teczki wybitnych 
konspiratorek śląskich, takich jak Teresa Delekta – szefowa łączności konspiracyjnej w Szta-
bie Komendy Śląskiego Okręgu AK41 czy kierująca samodzielną kobiecą siatką wywiadowczą 
działającą w Wydziale II Sztabu Komendy Okręgu Śląskiego ZWZ-AK Michalina Konieczna42. 
Znajdują się tam także dokumenty kobiet o niższych stopniach i funkcjach, Korczyńskiej zależało 
bowiem na upamiętnieniu wszystkich kobiet działających w ruchu oporu. 

Korczyńska wytrwale kontynuowała pracę, traktując ją jako swą misję. Stała na straży pamięci, 
zaniepokojona powszechnym bagatelizowaniem potrzeby dokumentowania czynu zbrojnego na 
Śląsku. Sytuację tę skwitowała następująco: „Niestety, dopiero od lat 80. miga zielone światło dla 
rzetelnych historycznych publikacji o konspiracji śląskiej. Pokolenie członków podziemia z lat 
1939–1945 odchodzi w błyskawicznym tempie. Wiele materiałów napisanych przez uczestników 
konspiracji przepada, bo do niedawna były niedoceniane przez rodziny i przyjaciół. Niewiele 
rodzin pielęgnuje dzieje swych bliskich, uważając je za niezrozumiałe dla nich i nieprzydatne”43. 
Zaznaczała, że praca dokumentująca działalność konspiracyjną na Śląsku jest wyjątkowo trudna: 
„Zebranie udokumentowanej historii śląskich harcerzy […] napotyka duże trudności. Na Śląsku 
do 1982 r. nie było instytucji naukowych ani grupy ludzi, która podjęłaby z natury rzeczy bardzo 
czasochłonne, planowo zakreślone, badania historyczne okresu okupacji. W latach 1981–1983 
niewielka garstka instruktorów, wobec upominania się młodzieży harcerskiej o historię własnej 
organizacji, podjęła próby zebrania rozproszonych relacji i przygotowania biografii poległych. 
Wymaga to wciąż żmudnej weryfikacji wielu nieścisłych źródeł”44. 

Rzeczywiście na Śląsku odtworzenie działalności zarówno harcerzy, jak i członków AK oka-
zało się niezwykle trudne z dwóch powodów: po pierwsze na tak specyficznym terenie, jakim 
bezsprzecznie były ziemie wcielone do Rzeszy, ciężko było zachować dokumenty potwierdzające 
i określające szczegóły pracy konspiracyjnej, dodatkowo większość kierownictwa ruchu oporu 
nie przeżyła wojny, brakuje więc bezpośrednich relacji, zeznań i wspomnień. Innym problemem 
uniemożliwiającym w pełni ukazanie dziejów konspiracji na Śląsku okazał się wprowadzony po 
wojnie ustrój polityczny. Badania nad losami harcerstwa polskiego ściśle współpracującego w cza-
sie wojny z organizacjami SZP-ZWZ-AK były w latach powojennych co najmniej niepożądane.

Na uwagę zasługuje fakt, że w zgromadzonym przez Korczyńską w materiale nie można zna-
leźć zbyt wielu informacji o niej samej. Brak jej pamiętników, obszerniejszych wspomnień, nie 
wymieniała też nigdy własnych zasług ani osiągnięć, nie lubiła się chwalić swoimi odznaczeniami 
– jej celem do końca życia pozostało spisanie zasług kobiet żołnierzy, których była dowódcą. 

Korczyńska zmarła 23 sierpnia 1985 r. w Katowicach w wieku 73 lat. Pozostawiła po sobie 
sporo materiałów, do dziś nie w pełni wykorzystanych, lecz uratowanych od zapomnienia dzięki jej 
żmudnej pracy. Mimo że w swej działalności historyka amatora i dokumentalisty zwykle usuwała 
się na drugi plan, została zapamiętana jako osoba skromna, serdeczna, konkretna, zorganizowana, 
odpowiedzialna i odważna. Dzięki niej zachowała się pamięć o innych, teraz czas, aby utrwalić 
pamięć o niej samej i o jej dokonaniach.

41 AiMPAKoWSK, 57/WSK, Okręg AK Śląsk, Teczka Teresy Delekty.
42 AiMPAKoWSK, 149/WSK, Okręg AK Śląsk, Teczka Michaliny Koniecznej; E. Zawacka, Szkice z dziejów..., 
s. 137.
43 A. Korczyńska, Wspomnienia okupacyjne…
44 Eadem, W walce o polskość Śląska [w:] Szare Szeregi. Harcerze 1939–1945, red. J. Jabrzemski, t. 2: Materiały 
i relacje, Warszawa 1988, s. 200.
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Indeks osób

„44” TW  186

A.B. zob. Bądkowski Artur
„A” TW zob. Chlastawa Andrzej
„Ada” zob. Korczyńska Adela Stanisława
Adamczyk Józef  35
Adamiecki Wojciech  104
Adamska Jolanta  29, 38
Adamus Henryk  73, 75, 78–81
„Ago” TW zob. Godula Alojzy
Ajzner Seweryn  228
Albrecht Gustav  41, 43, 44
Aldinger  44
Andraschko Gustaw  44
„Andre” TW  186
Andruszkiewicz Zdzisław  177
„Andrzejewski” zob. Zaremba Zygmunt (?)
Andrzejkiewicz Jan  115, 116
„Antoni” zob. Felczak Wacław
Arciszewski Tomasz („Stanisław”)  66, 67, 69, 71,  

72

Babij  56
„Bagiński” TW zob. Krynicki Stanisław
Balicki Zygmunt  64
Bałaban Adam  65
Banasiak Stefan  134
Baran Adam F.  23, 24
Barańczak Anna  208
Barańczak Stanisław  8, 203–212
Barańczak Zofia  204, 205
Barcikowski Kazimierz  174
Barczyk Stanisław  73, 74, 79–81
Bartel Eugeniusz  163, 164
Bartkiewicz Kazimierz  132
Bartnicki Andrzej  211
Bartnik Czesław  190
Bartoszewski Władysław  49
Batko Liliana  205
Bażan Mykoła  226
Bąbczyński Aleksander  107, 108
Bądkowski Artur (A.B.)  8, 210
Bądzior Włodzimierz  46
Bednarski Henryk  156, 161, 165–167
Beitz Berthold  23
Benbenek Józef  22

„Benedykt” TW  186
Białoszewski Miron  203
Bibrowski Mieczysław  228
Biedroń Tomasz  151
Biel Józef  214, 218, 220
Bielaszewski Henryk  189, 190
Bielaszewski Jan  190  
Bielecki Zygmunt  209
Bieniasz Jan  22
Bierezin Jacek  204
Biernacki Stanisław  29
Bierut Bolesław  100, 144
Bikont Anna  223, 228
Biłozor  56
Biskup Marian  19
Błachowski Stefan  98, 99
Bochyński Mieczysław TW „Mały”  189–190 
Bodziak Tadeusz  112
Bogatko Marian  226
Bogusz Antoni  189
Böhler Jochen  18–21, 24
„Bolesław” TW zob. Pylak Bolesław
Bołąbek  154
Bonusiak Włodzimierz  22
Borejsza Jerzy  225, 227
Borhoff Erwin  44
Borkowicz Leonard  133
Borowski Tadeusz  82
Borwicz Michał  224  
Borzobohaty Wojciech  40
Böttcher Herbert  39
Brodala Marta  87
Brodski Josif  203
Broniewska Janina  224, 226
Broniewski Władysław  223, 224
Bronisz Eugeniusz  108
Broński Zdzisław („Uskok”)  240
Bruyn de  46
Bryk  56
Bryła Stanisław  27, 37
Brystygierowa Julia  148, 182
Brzoza Czesław  93, 147
Brzozowski Andrzej  7
Brzustowski Tomasz  179, 185
Brzycki Modest Wit  73
Bujak Ludwik  83
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Bukowski Jan  35
Bułhak Władysław  7
Burgin Juliusz  228
Buryła Sławomir  82
Buss Arthur  41, 43

Caban Ireneusz  106
Canaris Wilhelm  29
Chabowski Władysław  143
Chlastawa Andrzej (TW „A”)  32, 35, 186
Chochorowski Aleksander  190
Chochriakow Siemion  50
Christen Bela von  44
Chrostowski Marcin  95
Chruszczow Nikita  226, 228
Chruścik Władysław  32
Chrzanowski Ignacy  225
Chwalba Andrzej  141, 143, 197
Cichocki Bartosz  156, 158, 167
Ciemniewska Maria  95
Cieślik Stanisław  34
Cieślikowa Agnieszka  223
Ciołkosz Adam  64, 67, 224
Ciołkoszowa Lidia  64
Ciuba Kazimierz  153
Ciupiński Wiesław  216
Cubertówna Weronika  232
Curzon George Nathaniel  119
Cymbalistyj  56
Cyrankiewicz Józef  67
Czaderna Ryszard  8
Czajka Tadeusz  36
„Czarny” TW  198–201
„Czarski Andrzej” zob. Zaremba Zygmunt
Czartołomny Piotr  204
Czekańska Wanda  234
Czemerys  56
Czerwiński Gwidon  122
Czuchnowski Marian  224
Czuchnowski Wojciech  76, 82
Czuk Adam Feliks  34
Czuma Ignacy  27, 31, 33
Czystowski Andrzej  65
Czyżniewski Marek  89

„Dakota” TW  198, 199
Dalski Egon  43
Dańkowski Jan  37
Daszkiewicz Walenty  121
Daszyński Ignacy  64
Dawidowicz Aneta  64
Dąbrowski Marcin  113
Dąbrowski Przemysław  231
Dąbrowski Stefan  95, 97, 182
Delekta Teresa  234, 237, 239
Depczyński Wincenty  37
Dickinson Emily  203

Dmowski Roman  64, 67
Dobecki Stanisław  95, 101
Dobosz Stanisław  22
Dobroszycki Lucjan  71
Dobrzański Stanisław  123
„Docent” TW  189, 190
Doering Erich  44
„Doktor” TW  189, 190
Dominiczak Henryk  120, 123, 214
Douglas James  64
Drechsel Hans  41, 43, 44
Drewnowski Tadeusz  82
Driessen Kurt  41, 43  
Drzewiecki Michał  147  
Dubiel Paweł  233
Dudek Antoni  7, 182, 183, 213
Dudziak Aleksander  208
Dulczewski Zygmunt  132
Dunin-Wąsowicz Krzysztof  49, 63, 65–68 
Duracz Teodor  228
Durlej Stanisław  19
Dworaczek Kamil  7
Dylewski Romuald  109
Dymek Benon  157–160, 166–168
Dymek Walenty  101
Dytman-Stasieńko Agnieszka  87
Dziekan Marian  236, 237
Dzięciołowski Stanisław  63, 66, 71
Dziubiński Paweł  31
Dziurok Adam  179, 180

Egen  43
Eliot Thomas Stearns  203
Engels Fryderyk  159
Eustachiewicz Lesław  90

F. Zeew  18
„F” TW  186
Fąfara Jacek  107
Felczak Wacław („Antoni”)  68
Feliński  153
Figiel Lucjan  187
Fijałkowska Barbara  182
Fijałkowski Zenon  28, 29
Filipowicz Leon  149
Firlejowie  104
Fischer Ludwig  27
Forster Albert  19
„Franciszek” TW  186
Franecki Adam  34
Franecki Jan  39, 43, 50
Frank Hans  19, 23, 25, 29, 34, 37, 39–42, 46
Frąckowiak Franciszek  90
Fręś Jan Andrzej  233
Friedman Filip  17, 19, 21, 23, 24
Friszke Andrzej  70, 119, 120, 169
Frostig Jakub  78
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Fulman Marian Leon  27, 31, 32, 34, 36, 181
Furtak Czesław (TW „Magister”)  186

Gabryś Wojciech (TW „Wojtek”)  153
Gadomski Zbigniew  73–75, 77, 78, 80, 81, 83
Gajerski Stanisław Franciszek  18
Gajewicz Józef  220
Gajos Stanisław  79
Gałaszewska-Chilczuk Dorota  179, 183, 185
Gasztold-Seń Przemysław  89, 193
„Gawron” TW zob. Michalski Mieczysław
Gierek Edward  107, 108, 169, 170, 174, 176–178
Gierłowski Wojciech  211
Gieysztor Władysław („Hoffman”)  66
Glehn Karl  43
Glemp Józef  213
Globocnik Odilo  28, 30, 31, 37, 38, 47
Głowiński Michał  225
Gmitruk Janusz  19
Goban-Klas Tomasz  169
Göde Louis  44, 49
Godula Alojzy (TW „Ago”)  153
Goliński Zdzisław  26, 30–35, 37, 38
Gomułka Władysław  119, 171, 197
Gontarczyk Piotr  142
Goral Władysław  26, 27, 34, 36
Görke Heinz  42
Goryński Grzegorz  122
Gorzyński Roman  211
Górny Karol  210, 211
Górska-Gołaska Krystyna  102
Górski Grzegorz  63, 66
Górski Stanisław  133
Grabińska Maria  73, 75, 76, 78, 80–82
Grabiński Waldemar  74–76, 78, 82
Grabowski Ludwik  31, 32, 36
Grabowski Waldemar  67
Grajewski Andrzej  187
Grażyński Michał  231
Gregorczyk Jerzy  75
Grigiel Zdzisław  182
Grodecki Feliks  160
Grosiak Jadwiga  105
Gross Jan Tomasz  18
Grosz Wiktor  228
„Grot” zob. Rowecki Stefan
Gruca Zbigniew  116
Grudzińska-Gross Irena  18
Grupińska Anka  7
Grynberg Michał  18–20, 23
Gryz Ryszard  182, 183, 213
Grzegorczyk Jan  95
„Grzegorz” zob. Pużak Kazimierz
Gumienny Robert  106, 107
Gurgacz Władysław  74
Guziur Oswald  233

Habielski Rafał  169, 171
Hack Hans  44
Haensl Józef  234
Hanusiak Stanisław  214
Hasselberg Alfred  30
Heaney Seamus  203
Hebenbrock Walter von  24
Hemperek Piotr  33, 190  
„Henryk” TW  189
Herling-Grudziński Gustaw  223
Herman Roman  73, 80
„Hermes” TW  186
Heska-Kwaśniewicz Krystyna  232, 234, 235
Heydrich Reinhard  29
Himmler Heinrich  19, 28
Hitler Adolf  28–30
Hlond August  149
„Hoffman” zob. Gieysztor Władysław
Hojny Franciszek  154
Horoch Emil  104
Hoyer Herbert  42
Hryciuk Grzegorz  52, 54, 55, 57, 59, 62, 223
Hryniewicz Waldemar  214, 215
Hułak-Artemowsjkyj Semen  55

Ihlenburg Fritz  44
Ilcewicz Edmund  32
Illmer Joachim  50
Inglot Mieczysław  223
Insadowski Henryk  33, 35
Iranek-Osmecki Kazimierz  68
Isajuk Ołesia  7
Iwaszkiewicz Jarosław  227

„J” TW  189
Jabłoński Mieczysław  188
Jabrzemski Jerzy  239
Jacewicz Wiktor  26, 31, 32, 34, 38, 143
Jackowicz-Korczyńska Adela Stanisława zob. Korczyń-

ska Adela Stanisława
Jäger Józef  40
Jan Paweł II (właśc. Wojtyła Karol)  8, 152, 153, 190, 

213–220
Jan z Tęczyna  104
Jancarz Kazimierz  215
Janda Marian  111
Janeczko Maria  105
„Janek” TW zob. Kazimierczak Eugeniusz
Janota Wojciech  232, 235
Januszewska-Jurkiewicz Joanna  233, 235
Januszewski  129
„Jański” TW  186
Jarosińska Jolanta  105
Jaroszewicz Piotr  105, 107, 108
Jaroszyński Witold  133, 134
Jaruzelski Wojciech  191, 213, 220
Jasieński Bruno  227
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Jastrzębski Henryk  133
Jaśkiewicz Bronisława  23
Jaworski Radosław  8
Jaworski Władysław („Olza”)  70
Jedut Ryszard  116
Jegor Ernest  111
„Jeleń” TW  186
„Jerzy” KO  195
„Jerzy” TW  189
Jędrychowski Stefan  224
Jędrzejowicz Wacław  64
Jordan-Łowińska Wanda zob. Łowińska Wanda
Jóźwiak Krzysztof  156, 158, 167
Jurczak Stefan  214
Jurkowski Janusz  107

K. Eliezer  17, 18
K., ojciec Eliezera  17
„K” TW  186
Kabzińska Krystyna  232
Kaczmarczyk Jan  75, 76
Kaczmarek Czesław  73, 77, 152
Kaczmarek Jerzy  205
Kaczmarek Kazimierz  121
Kaczmarek Ryszard  233
„Kaczmarek” zob. Skorobohaty-Jakubowski Jan
Kaim Józef  214
Kaltenbrunner Ernst  28
Kała Monika  213
Kałwa Piotr  33, 35, 179, 180, 182–188, 192
Kamiński Aleksander  234
Kamiński Bernard  204
Kamiński Łukasz  7, 8, 73, 89, 93, 113, 193, 204
Kamionka Władysław  75, 80
Kapała Zygmunt  233
Kapuściński Wacław  177
Karasiówna Janina  66
Karaszewicz-Tokarzewski Michał  66, 67
Karolak Władysław  19, 23, 24
Karolewicz Grzegorz  33
Kasperek Józef  30
Kato Henryk  115
Katzmann Fritz  39
Kazimierczak Eugeniusz (TW „Janek”)  186, 191
Kazimierz Jagiellończyk  104
Keats John  203
Keitel  29
Kenig Marian  65
Kiełb Bogdan  77
Kienle Werner  43
Kiszczak Czesław  214
Kita Wojciech  182, 185
Klimczak Wiesław  173
Klukowski Zygmunt  36
Klusek Wojciech  107
Kłen Jurij  55
Kłonica Władysław  123

Knapowska Wiesława  98
Kobuszewski Bogdan  49, 236
Kohrnowie  22
„Koks” TW zob. Żmuda Edward
Kollmorgen  50
Komorowski Tadeusz  71
Komorowski Wiesław  210
„Konarski” zob. Szymański Jerzy Feliks
Konieczna Michalina  233, 239
Koper Sławomir  227
Kopij Marian  131
Korba Nina  111
Korcz Władysław  137
Korczyńska (Jackowicz-Korczyńska) Adela Stanisława 

(„Ada”, „Zośka”)  8, 230–239
Korczyński-Jackowicz Jan  231
Kornas Karol  236
Kornhauser Julian  208
Korniejczuk Aleksander  223, 226
Kosiński Krzysztof  88
Kosobudzka Elżbieta  8
Kosyk Wołodymyr  59
Kościelniak Piotr  214, 215
Kościuszko Tadeusz  96–98
Kot Jan  76, 77
Kotlarewski Iwan  55
Kowalik Anastazja  157, 160
Kowalski Lech  176
Kozieł Andrzej  169, 176
„Kozioł” TW zob. Mukomiełow Włodzimierz
Kozyra Marian  113, 115
Koźniewski Kazimierz  82
Krassowska Eugenia  90, 93
Kraśko Wincenty  90
Kratz Franz  44
Krawczyk Andrzej  89
Kremer Piotr  33
Krężel Czesław  73, 78–81
Kroenke Florian  137
„Kruczek” TW zob. Peruk Józef
Kruczkowski Marian  172, 173
„Krupa Jan” TW zob. Lemprat Czesław
Kruszelnyćka Larysa  53, 60
Kruszelnyćka Halina  60
Kruszyński Józef  33
Krużel Michał  218
Krynicka Krystyna  208
Krynicki Ryszard  204, 205, 208
Krynicki Stanisław (TW „Bagiński”)  34, 180, 181,  

186
Krzywicki Andrzej  99
Krzyżanowski Antoni  37
„Książę” zob. Samsonowicz Andrzej
Kubina Teodor  152
Kuferski Wacław  123
Kujath Hans  43
Kula Henryk  122  
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Kula Marcin  87
Kumoś Zbigniew  224
Kundt Ernst  39, 40, 43–45, 50
Kupiecki Robert  87
Kur Tadeusz  29
Kurek Kazimierz  214
Kuroń Grażyna  210
Kuroń Jacek  208, 210
„Kwiatkowski” TW  186
Kwiecień Jadwiga  233
Kwieciński Franciszek  63
Kwilecki Andrzej  132
Kwitka-Osnowianenko Hryhorij  55
Kyryczuk Jurij  59

„L.J.” KO  201
Labuda Gerard  101, 102
Lamzuga Jerzy  167
Lanckorońska Karolina  53, 61
Lang Wiktoria  23
Langa Jan  134
Langer Tadeusz  131
Lasch Karl  39, 42, 43, 46
Lasota Marek  187
„Lech”  68, 69
Lemprat Czesław (TW „Krupa Jan”)  153
Lenart Jan  34
Lenin Włodzimierz Ilicz  92, 96, 159
Leo Hermann  47
„Leon” TW  186
Leszczyńska Zofia  27, 31, 32, 34
Leszkowicz Tomasz  8
Lewandowska Anna  7
Lewczyński Jan  31
Lewicka Janina  232
Liebeskind Adolf  73
Ligięza Henryk  73
Lipski Edward  37
Lisiecka Anna  87
Loecke  44
Lorek Jan Kanty  152
Luchowski Stanisław  104, 107, 111
Lukas Siegfried  43
Lutosławski Kazimierz  67

Łatka Rafał (R.Ł.)  8, 213, 215, 216
Ławski Jan  120–123
Łąkowski Rafał  177
Łobaj Włodzimierz  61
Łopatyński Igor  172
Łowińska (Jordan-Łowińska) Wanda  232
Łoziński Bogumił  187
Łukaszewicz Jerzy  170, 172, 174
Łupka Zdzisław  73–77, 80, 81

M.Ż. zob. Żuczkowski Maciej
Macharski Franciszek  215, 217, 219

Maciąg Józef  27
Maciejewski Jarosław  207
Madajczyk Czesław  29, 40
„Magister” TW zob. Furtak Czesław
Main Izabella  87
Majakowski Władimir  227
Majdański Kazimierz  188
Majka Józef  152
Majka Zygmunt  214
Majski Iwan  69
Majzner Robert  47
Makowski Marcin Łukasz  8
Maksymenko  56
Maleszka Lesław  205
„Malicki” TW  186
Malik Stanisław  200
Małaniuk Jewhen  55, 56
„Mały” TW zob. Bochyński Mieczysław
Mania Elżbieta  8
Mańkowska Anna  105–109
Mańkowski Zygmunt  23, 27–30, 34, 36, 38
Marciszek Czesław  164
Marczuk Józef  27, 31
Mardyła Przemysław  143, 148
„Marek” zob. Sacha Stefan
„Marianna” TW  190
Markiewicz Władysław  99
Marks Karol  159
Markusfeld Adam  132
Marszalec Janusz  63
Martyniuk Czesław  37
Matejanka Helena zob. Mathea Helena
Mathea (Matejanka) Helena  235, 236
Matwijiw  56
Matyjaszczyk Piotr  32, 35
„Maz” TW  186
Mazowiecki Tadeusz  105
Mazowiecki Wojciech  87
Mazur Jan  
Mazur Mariusz  172
Mazur Paweł  8, 193
Mazur Stanisław  34
Mazurek Maria  37
Meyer Anton  42, 43
Miazga Mieczysław  104, 110
Miazga Zbigniew  107
Michalewski Jan  34
Michalska Hanna  230
Michalski Jan  188
Michalski Krzysztof  213
Michalski Mieczysław (TW „Gawron”)  186
Michnik Adam  204, 210
Mickiewicz Adam  90, 96
Mielczarek Tomasz  169, 176
„Mietek” TW  201
Mięsowicz Jerzy  114
Miguła Ewald  233
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Mikołajczyk Stanisław  119
Mikulski Jan  123
Miłkowski Stanisław  69
Miłobędzki Zbigniew  135
Miłosz Czesław  208, 224, 225
Minczykowska Katarzyna  230
Misiewicz Eugeniusz  104, 108, 109
Misztal Henryk  26, 27
„Miś” TW zob. Niedźwiński Stanisław
Młynarczyk Wiesława  7
Mnich Franciszek  151
Modelski Łukasz  230
Mołdawa Tadeusz  170
Moniewski Tadeusz  37
Morawski Antoni („Roch”)  236, 237
Morawski Jan  104
Morkisz Anna  232
Motschall B.  43
Motyka Grzegorz  7
Mozgawa Marian  188
Mudryk-Mecznyk Stepan  60, 61
Mukomiełow Włodzimierz (TW „Kozioł”)  198–201
„Musielak” TW  208
Musierowicz Małgorzata  205
Muszyńska Ewelina  8
Muszyński Wojciech  65
Myketiuk  56
Mysakowski Stanisław  34
Myszor Jerzy  77

Nabukow  133
Nakonecznyj Jewgen  53, 59, 60
Narutowicz Gabriel  64
Nazarewicz Ryszard  39, 50
Ney-Krwawicz Marek  66
Niechaj Michał  31, 32, 35, 37, 38
Niederliński Wojciech  234
Niedziałkowski Mieczysław  66
Niedźwiński Stanisław (TW „Miś”)  38, 186
Niekrasz Juliusz  233
Nita Marek  179
Nosowski Adam  104
Nowacki Jerzy  210
Nowak Adam  32, 35
Nowak Jerzy  104
Nowarowa Jadwiga  233
Nowicki Czesław  32
Nowodworski Leon  66
Nussbaum  23
„Nuta” TW  186

Oberg Karl  39
Oborski Piotr  73–78, 80–83
Ochalski Zdzisław  34
Ogrodowczyk Arkadiusz  131
Olech Wojciech  34, 37, 38, 184, 185
Oleszko Jan  187, 189

Olma Franz  44
„Olza” zob. Jaworski Władysław
Onuferko  56
Opolski Stanisław  79
Osęka Piotr  87
Osękowski Czesław  134
Osóbka-Morawski Edward  119
Ostrowski Józef  123, 124
Ostrowski Kazimierz  73, 78, 79
Ośmaczka Todoś  55

„P” KO  195
Paczkowski Andrzej  7, 119, 179, 182
Pajączkowski Bronisław  133
Pałka  153
Panas Danuta  105
Panek  164
Parkitna Katarzyna  7, 47, 50
Pasich Dominika  8, 73
Pasternak Leon  224
Pastor Mateusz  167
Pastuszka Józef  27, 31, 33
Patelski Mariusz  232, 234
Paweł VI  188
Pawlak Stefania  111
Pazyra Stanisław  18
Peczenik Karol  73, 79
Peiper Tadeusz  224
Peretiatkowicz Antoni  89, 91
Persak Krzysztof  89, 170
Peruk Józef (TW „Kruczek”)  198–200
Peryt Marcin  34
Piasecki Kazimierz  90
Pieprzyk Józef  90
Pietrzykowski Jan  50
Pilcher Stanisław  32, 35
Piłat Leszek  179–181
Piłsudski Józef  64, 225
Piotrowicz Marian  233
Piotrowski Stanisław  19, 25
Piotrowski Walerian  95
Pirko Michał  233
Pius XII  144
Piwarski Kazimierz  101
Piwowarczyk Jan  145
Piwowarski Wacław  73, 80, 81
Płowecki Janusz  50
Poboży Antoni  31, 32, 34, 35
Pobóg-Malinowski Władysław  64
Poddębniak Jan  36
Podolak Michał  8
Podsiadło Tadeusz  73–75, 79–81
Polan-Haraschin Julian  73, 80
„Polityk” TW  186
Polus Ryszard  135, 137, 138
Pomorski Janusz  122
Pospieszalski Karol Marian  40
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Potkański Waldemar  64
„Poważny” TW  189
„Prawnik” TW  185, 186
Prochwicz Jerzy  120–123
Próchnicki Ignacy  154
Prutkowski Józef  177
Pryhara Maria  224
Przemyski  128
Przybylski Bernard  90, 95
Przybysz Kazimierz  69
Przystasz Mieczysław  22
Przytuła Agnieszka  182
„PS” TW  186
Pstrowski Wincenty  108
„Pszczółka” TW  186
„Ptak” TW  195
Pukowiec Józef  233
Pulikowski Stanisław  163
Putrament Jerzy  224, 225, 227
Pużak Kazimierz („Grzegorz”)  66–71
Pylak Bolesław (TW „Bolesław”, „Teolog”)  33, 111, 

179, 187–192
Pytlarczyk Klementyna  223

R.Ł. zob. Łatka Rafał
Radkiewicz Stanisław  141, 148
Radoszek Jan  198
Radziwończyk Krzysztof  28–30
Raina Peter  179
Rauschning Hermann  29
Rechowicz Henryk  236, 237
Reisch Fritz  44
Ribbentrop Joachim von  29
Robczuk Helena  182
„Roch” TW  189
„Roch” zob. Morawski Antoni
Rode  34
Rogalski Edmund  73, 75, 80, 81
Rogowski Zygmunt  74, 78
Roht Jan  35
Rojek Stanisław  190
„Rok” TW  186
Rokicki Paweł  7
Rola-Żymierski Michał  120, 144
Rolicki Janusz  107
Romanowski  164
Roszak Stanisław  88
Rotfeld Adam Daniel  121
Rowecki Stefan („Grot”)  66, 68, 69, 233
Rozłubirski Edwin  176
„Rozwadowski” TW  186
Rudner  24
Rudź Włodzimierz  47
Rusinek Kazimierz  65
Rutkowski Władysław  37
Rutowska Maria  133
Ruzikowski Tadeusz  87

„Ryks” TW  186
Rymar Dariusz  132, 133

„S” TW  186
Sacewicz Karol  69
Sacha Stefan („Marek”)  70
Salmonowicz Stanisław  66
„Samotny” TW  189
Samsonowicz Andrzej („Książę”)  105
Samsonowicz Henryk  105
Samsonowicz Jan  105
Sandkühler Thomas  23
Sanojca Antoni  68
Sapieha Adam Stefan  142, 144–146, 148, 149, 152
Sasanka Paweł  7, 169
Sawicka Irena  230
Sawicki Tadeusz  50
Sawicki Wojciech  7
Schäfer Wilhelm  41, 43
Schaff Adam  159
Schalk Richard  40, 47
Schmidt Friedrich  27
Schmidt Heinrich  44
Schmitz Heinz  43
Schneider Georg  44
Schreiner Hans  44
Schumann  42, 43
Schumann Kurt  44
Schürmann  43
Sczaniecki Michał  97, 132
„sdl”  82
Seibold Karl  47, 50
Sekutowicz Bolesław  27, 37
Seweryn Władysław  75
Shore Marci  226, 227
Siedlecki Władysław  97
Siejek Jerzy  204, 205
Siemiginowski Jacek  237
Sieńczak Edward  123
Sierpowski Stanisław  119
Sikora Andrzej  153
Sikorski Władysław  66, 69
Składkowski Felicjan Sławoj  65
Skorobohaty-Jakubowski Jan („Kaczmarek”)  68
Skrzyński Tadeusz  142, 143
Skwarek Stefan  40
Sladowski Georg  45
Slangen  42, 45
Słomka Andrzej  116
Słomkiewicz Stefan  157
Słowikowski Michał  27, 31–38 
Słowiński Przemysław  225
Sobieraj Maciej  179, 188, 190
Sokolnicki Andrzej  18, 20
Sokorski Włodzimierz  224
Solak  155
Sosnkowski Kazimierz  68
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Sowiński Paweł  87
Sporrenberg Jakob  28
Stachanow Aleksiej  108
Stachowicz Stanisław  32
Stachura Zdzisław  95
Stahl Fritz  41, 43
Stalin Józef  69, 92, 96, 159, 182, 223, 224, 226
Staniewicz Restytut  209
„Stanisław” TW  186
„Stanisław” zob. Arciszewski Tomasz
Stankiewicz Krzysztof  108
Stańczak Władysław  32, 35
Starczewski Mieczysław  233, 236
Staryćkyj Mychajło  55
Stawowy Kazimierz  214
Stefan Batory  104
„Stefan” TW  189
Stefaniak Zbigniew  106, 107
Stefańczyk  163, 167
Stefański Rafał  7
Stein Heinrich  44
Stern Anatol  224
Stęperski Janusz  211  
Stępniak Włodzimierz Mieczysław  115, 116
Stockheck Wilhelm  44
Stola Dariusz  89, 170
Stopień Maria  230
Stopniak Franciszek  33, 38, 184
Stopniak Piotr  31, 32, 35, 179, 184
Stotko Kazimierz  209
Straszewski Konrad  214
Strug Andrzej  225
Strugalik Adolf  151
Stryjkowski Julian  224, 227
Strzelecka Małgorzata  88
Suchcitz Andrzej  72
Sudoł Tomasz  7
Sułek  154
Surdacki Zygmunt  27
Suszko Jerzy  90, 91, 102
Sylwestrzak Stanisław  108
Syzdek Eleonora  224
Szabłowski Bolesław  36
„Szafarski” TW  186
Szaja Czesław  204
Szaynok Bożena  7
Szczechowicz Hanna  231
Szczegóła Hieronim  131–133, 137
Szczepaniak Roman  131
Szczepański Jan  179
Szczerkowski Antoni  65
„Szczery” TW  186
Szczęsna Joanna  223, 228
Szczęsna Justyna  82
Szczotka Stanisław  97
Szczurkiewicz Tadeusz  89
Szczygielski Zbigniew  228

Szekspir William  204
Szeleźniak Franciszek  32
Sziling Jan  19, 21, 29, 38
Szkrumelak Jurij  55
Sztaba Sławomir  81, 82
Szternfinkiel Natan Eliasz  18
Szwagrzyk Krzysztof  181
Szych Franciszek  209
Szydlak Jan  174
Szymański Antoni  31, 33
Szymański Jerzy Feliks („Konarski”)  67
Szymański Roman  226
Szyszko Ludwik  34

Śledzianowski Jan  76, 77
„Śliwa” TW  195
„Śmiały” TW  184
Śpiewak Paweł  229
Świda-Ziemba Hanna  87
Świderski Hipolit  123
„Świstak” TW  186

Targ Alojzy  232
Tarkowski Bogumił  188
Tarkowski Piotr  190
Tarnawski Ostap  55, 59
Tazbir-Tomaszewska Bożena  230
„Teolog” TW zob. Pylak Bolesław
Terlecki Tymon  209, 210
Tischler Janos  7
Tobiłewycz Iwan  55
Toczewski Andrzej  124
Toczko Zdzisława  206
Toeplitz Krzysztof Teodor  177
Tomicki Jan  64
Tomkowiak Roman  204, 205, 212
Tracz Bogusław  226
Trager Anna  108
Trapp  37
Trippcke Kurt  43
Trojanowski Michał  8
Trzebińska  33
Trzeciakowski Lech  101, 102
Trznadel Antoni  132, 137, 138
Trznadel Jacek  223, 224
Turkowska Wanda  230
Tuwim Julian  223, 224
„Twardy Jan” TW  186
Tymieniecka Aleksandra  64, 65
Tymieniecki Kazimierz  97

Urbański Krzysztof  48
Urzyńska Dorota  69
„Uskok” zob. Broński Zdzisław
Utracki Damian  8

Vetter  37
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„W” TW  186
Wachowicz Jan  133
Wagner Eduard  19, 20
Walas Stanisław  108, 109
Walasowie  108
Walczak Jan  233
Walewander Edward  27
Waligóra Grzegorz  105, 204
Walter-Janke Zygmunt  233, 236, 237
Wałach Stanisław  233
Wałęsa Lech  105
Wandurski Witold  227
Wandycz Piotr  227
Wapiński Roman  64
Wasilewska Ewa  226
Wasilewska Halina  225, 227
Wasilewska Wanda  8, 223–229 
Wasilewski Leon  225
Wat Aleksander  223, 224, 227, 228
Wawrzycka Anna  111
Ważyk Adam  227, 228
Wąsicki Jan  132
Weigel George  220
Wendler Richard  27, 42–44
Werner  43, 45
Weryński Henryk  150
„Wesołowski” TW  186
Węglarz Stanisław  105, 115, 116
Węglarzówna Emilia (Miła)  232
Widacki Jan  214
Widy-Wirski Feliks  135
Wiechuła Bolesław  233, 235, 236
Wieczorek Agnieszka  88
Wieliczko Mieczysław  25, 27, 37
Wierzbicki Marek  89
Więckowski Andrzej  214
„Wiktor” TW  186
„Wiktoria” TW  190
Wildstein Bronisław  205
Winklowa Barbara  223
Wiślicki Jan  33
„Wiśniewski” TW  186
Witos Wincenty  65
Wittek Maria  233
Władysław IV Waza  104
Włodarczyk Marek  32
Wojciechowski Daniel  73, 75–77, 81–83
Wojciechowski Stefan  35
Wojnarowicz Stanisław  107, 108
Wojsław Jacek  87
„Wojtek” TW zob. Gabryś Wojciech
Wojtyła Karol zob. Jan Paweł II
„Wolny” TW  186

Wolters Hans  44
Wołk Grzegorz  73
Wołoszyn Jacek Witold  183
Woś Jan  26, 31, 32, 34, 38, 143
Woźnicka Zofia Aldona  224, 226
Wójcik Ryszard  153
Wójcik Wiktoria  231
Wójcikowski Wacław  80
Wójtowicz Andrzej  211
Wójtowicz Ewa  211
Wrona Janusz  179, 181
„Wróbel” TW  186, 189
Wyczańska Krystyna  232
Wyczawski Edward  33
Wyrwa Tadeusz  69
Wystraszewski Edward  133
Wyszyński Stefan  179–182, 186, 189, 191, 192

„Z” TW  186
Zagajewski Adam  208
Zajchowska Stanisława  132
Zalewski Ludwik  32, 35
„Zamojski” TW  186
Zarakowski Stanisław  73
Zaremba Marcin  168, 169
Zaremba Zygmunt („Andrzej Czarski”, „Andrzejew-

ski”?)  65–72
Zarzycka Irena  224
Zastocka Wacława  230
Zatorska Helena  224
Zawacka Elżbieta  230, 233, 235, 236, 238, 239
Zawada Łucja  233
Zawadzki Mieczysław  73, 79, 80
Zawadzki Włodzimierz  142, 143
Zawistowski Antoni  34
Zepik  34
Zerow Mykoła  55
Zieliński Zygmunt  26, 179
Zinowiew Aleksandr  228
Ziomek Jerzy  204, 207
Ziółek Józef  33
Zörner Ernst  27
„Zośka” zob. Korczyńska Adela
Zwolski Czesław Tadeusz  39
Zysnarski Jerzy  133, 134, 136–139
Zyśko Władysław  37

Żbikowski Andrzej  67
Żebrowski Leszek  142
Żmuda Czesław  121–123
Żmuda Edward (TW „Koks”)  198–201
Żuczkowski Maciej (M.Ż.)  8, 66–68, 71
Żyła Władysław  194


