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Wstęp

VIII Letnia Szkoła Historii Najnowszej odbyła się w dniach 8–13 września 2014 r. w Palczewie. 
W myśl sprawdzonej w poprzednich latach formuły jej program składał się z wykładów, zajęć 
warsztatowych oraz codziennego seminarium.

Pierwszy wykład, wygłoszony przez prof. Bożenę Szaynok, poświęcony był najnowszej histo-
riografii polskiej dotyczącej Żydów i Izraela. Kolejny, opowiadający o dziejach peerelowskiej 
gospodarki, zaprezentował dr Andrzej Zawistowski. Z kolei prof. Andrzej Paczkowski przedstawił 
uczestnikom szeroką panoramę historii PZPR. Wykład dr. Andrija Portnova poświęcony był obec-
nemu stanowi historiografii ukraińskiej, a w pytaniach i dyskusji pojawiały się wątki związane 
z aktualną sytuacją tego kraju. Doktor Janusz Marszalec zajął się, w przededniu 75. rocznicy 
jego powstania, dziejami Polskiego Państwa Podziemnego. Profesor Dariusz Stola, opisując styk 
społeczeństwa i władzy, przedstawił uczestnikom szkoły propozycję metody mikrosocjologii 
politycznej PRL. Wykład prof. Antoniego Dudka był poświęcony sporom wokół przełomu 1989 r. 
Profesor Andrzej Friszke zaprezentował wyniki swoich badań nad katolickimi środowiskami 
młodzieżowymi w drugiej połowie lat czterdziestych. Profesor Grzegorz Motyka zaś w swoim 
wystąpieniu przedstawił dzieje zbrodni wołyńsko-galicyjskiej w latach 1943–1945.

Wszystkim wykładom towarzyszyły ożywione dyskusje. Uczestnicy szkoły pytali nie tylko 
o badania prowadzone przez wykładowców i ich sposób interpretacji zjawisk historycznych, lecz 
także w wielu wypadkach starali się uzyskać ich opinię na temat własnych koncepcji i tematów 
badawczych.

Cechą charakterystyczną VIII Letniej Szkoły Historii Najnowszej była mniejsza niż w poprzed-
nich latach liczba zajęć warsztatowych. Pierwsze z nich dotyczyły możliwości wykorzystania 
zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej w badaniach nad historią najnowszą. W funk-
cjonowanie archiwum i dostępnych dla historyków pomocy wprowadził uczestników szkoły 
dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN dr Rafał Leśkiewicz. Drugie 
warsztaty, których tematem była sztuka pisarstwa popularnonaukowego, poprowadziła redaktor 
czasopisma IPN „Pamięć.pl” Karolina Wichowska.

Seminarium stwarzało słuchaczom szkoły możliwość przedstawienia wyników własnych 
badań, dyskusji i poznania opinii innych osób. Prowadzili je niżej podpisany oraz dr Władysław 
Bułhak. Wygłoszone teksty stały się podstawą do napisania artykułów, zawartych w poniższym 
tomie1. Podzielono je na kilka bloków tematycznych.

Pierwsze trzy teksty łączy problematyka czasów wojny i okupacji. Maciej Jan Mazurkiewicz 
przyjrzał się niemieckim akcjom eksterminacyjnym z początków okupacji na Pomorzu z per-
spektywy ewolucji prawnego pojęcia ludobójstwa. Tekst Sebastiana Górskiego poświęcony jest 
organizacji amerykańskiej pomocy charytatywnej dla Grecji w latach drugiej wojny światowej 
i tuż po jej zakończeniu. Ewelina Malik zaś na przykładzie procesu Ernsta Boepplego opisała 
problemy związane z rozliczaniem zbrodni niemieckich w powojennej Polsce.

1 Tekstów do druku nie dostarczyli Marcela Gruszczyk, Piotr Podhorecki i Piotr Torka-Lis.
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W drugim bloku zostały zgrupowane artykuły dotyczące dziejów społecznych, z uwzględ-
nieniem roli pamięci o niedawnej przeszłości. Tekst Izabeli Mrzygłód poświęcony został kwestii 
zaangażowania studentów Uniwersytetu Warszawskiego w kampanię wyborczą 1930 r. i zwią-
zaną z nią sprawą aresztowania przywódców opozycji antysanacyjnej. Katarzyna Odrzywołek 
podjęła próbę syntetycznego opisu roli polskich Żydów w powstaniu i rozwoju Izraela. Bartosz 
Borys przedstawił konflikty między Ślązakami a przesiedleńcami z Kresów w pierwszych latach 
po wojnie. Tego samego okresu dotyczy artykuł Michała Zawiszy, który zaprezentował wybrane 
elementy życia codziennego pracowników przemysłu, opierając się na przykładzie wojewódz-
twa kieleckiego. Tekst Arkadiusza Nyzia opisuje związane z przeszłością komunistyczną spory 
między Akcją Wyborczą „Solidarność” a Unią Wolności na przełomie lat dziewięćdziesiątych 
XX w. i pierwszej dekady wieku XXI.

Trzeci blok, zatytułowany Struktury władzy, otwiera artykuł Karoliny Feder, poświęcony 
wybranym aspektom funkcjonowania Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem 
Gospodarczym w Łodzi. Z kolei Komisja Historii Partii, działająca na szczeblu powiatowym 
w Siedlcach, jest przedmiotem artykułu Tomasza Sysika. Filip Gończycki-Jussis, kontynuując 
badania prezentowane podczas ostatniej Zimowej Szkoły, przedstawił wpływ, jaki odwilż 1956 r. 
wywarła na funkcjonowanie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Rafał Łatka przedstawił 
„antykościelny zwrot” w polityce władz PRL wobec Kościoła po drugiej pielgrzymce Jana Paw-
ła II do ojczyzny. Tomasz Matras opisał zaś kulisy podjęcia decyzji o wycofaniu ekipy polskich 
sportowców z udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles.

Ostatnia część poniższej publikacji złożona jest z trzech artykułów o charakterze biograficznym. 
Łukasz Nosal zarysował sylwetkę Zygmunta Mycielskiego i jego funkcjonowanie w warunkach 
systemu komunistycznego. Jakub Szumski przedstawił nieznane do tej pory losy lidera struktur 
poziomych w PZPR Zbigniewa Iwanowa sprzed eksplozji jego aktywności publicznej. Artykuł 
Justyny Kańczukowskiej poświęcony jest roli, jaką Zdzisław Najder odegrał jako dyrektor Roz-
głośni Polskiej Radia Wolna Europa.

Spośród dotychczasowych uczestników Letnich i Zimowych Szkół Historii Najnowszej kil-
kadziesiąt osób uzyskało już stopień doktorski. Wiele z nich kontynuuje karierę naukową. W tym 
roku Patryk Pleskot, absolwent pierwszej szkoły zorganizowanej w 2007 r. w Warce, pomyślnie 
przeszedł procedurę habilitacyjną. Pozostaje mieć nadzieję, że przynajmniej część młodych bada-
czy – uczestników kolejnych edycji szkoły – z perspektywy czasu uzna udział w niej za istotny 
epizod w swojej biografii naukowej.

Łukasz Kamiński
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AIPN Ka –  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach
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CKKP –  Centralna Komisja Kontroli Partyjnej
CSRS –  Czechosłowacka Republika Socjalistyczna
Czeka –  Czriewyczajnaja komissija po bor’bie s kontrriewolucyjej i s sabotażom 

(Komisja Nadzwyczajna do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem)
CZKRŻ –  Centralny Zarząd Kopalnictwa Rudy Żelaza w Częstochowie
CZPWł –  Centralny Zarząd Przemysłu Włókienniczego
Dz.U. –  Dziennik Ustaw
EK –  Einsatzkommando (Oddział Operacyjny)
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FRUS –  Foreign Relations of the United States
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Gestapo –  Geheime Staatsspolizei, Tajna Policja Państwowa
GKKFiS –  Główny Komitet Kultury Fizycznej i Sportu
GKKFiT –  Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki
GS –  Gminna Spółdzielnia
GSC –  Greek Subject Collection
GW –  Gazeta Wyborcza
GWRA –  Greek War Relief Association
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HIA –  Hoover Institution Archive (Archiwum Instytutu Hoovera)
IP –  Inspektorat Pracy
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JRC –  Joint Relief Commission
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KOR –  Komitet Obrony Robotników
KP –  Komitet Powiatowy
KPN –  Konfederacja Polski Niepodległej
KPP –  Komunistyczna Partia Polski
KPZR –  Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
KR –  Komisja Rewizyjna
Kripo –  Kriminalpolizei (Policja Kryminalna)
KRN –  Krajowa Rada Narodowa
KS –  Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem 

Gospodarczym
KW –  Komitet Wojewódzki
KZ –  Komitet Zakładowy
LM –  Legion Młodych
MAP –  Ministerstwo Administracji Publicznej
MBP –  Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
MKOl –  Międzynarodowy Komitet Olimpijski
MKS –  Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
MM –  Myśl Mocarstwowa
MO –  Milicja Obywatelska
MPiOS –  Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej
MSW –  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
MSZ –  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
MW –  Młodzież Wszechpolska
MZO –  Ministerstwo Ziem Odzyskanych
NKO –  Narodowy Komitet Olimpijski
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NKWD –  Narodnyj komissariat wnutriennich dieł SSSR (Ludowy Komisariat 
Spraw Wewnętrznych ZSRR)

NOT –  Naczelna Organizacja Techniczna
NPR –  Narodowa Partia Robotnicza
NRD –  Niemiecka Republika Demokratyczna
NSDAP –  Nazionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Narodowosocjalistyczna 

Niemiecka Partia Robotników)
NSZZ –  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
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OBOP –  Ośrodek Badania Opinii Publicznej
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OMS „Życie” –  Organizacja Młodzieży Socjalistycznej „Życie”
ONZ –  Organizacja Narodów Zjednoczonych
ORMO –  Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
OrPo –  Ordnungspolizei (Policja Porządkowa)
OUN –  Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów
OWP –  Obóz Wielkiej Polski
PAML –  Polska Akademicka Młodzież Ludowa
PAN –  Polska Akademia Nauk
PAP –  Polska Agencja Prasowa
PC –  Porozumienie Centrum
PFA –  Pan-Arcadian Federation of America
PGR –  Państwowe Gospodarstwo Rolne
PiS –  Prawo i Sprawiedliwość
PKO –  Polska Kasa Oszczędności
PKOl –  Polski Komitet Olimpijski
PKWN –  Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
PMT –  Polski Monopol Tytoniowy
PO –  Platforma Obywatelska
POP –  Podstawowa Organizacja Partyjna
PPN –  Polskie Porozumienie Niepodległościowe
PPR –  Polska Partia Robotnicza
PPS –  Polska Partia Socjalistyczna
PRL –  Polska Rzeczpospolita Ludowa
PSL –  Polskie Stronnictwo Ludowe
PSL „Wyzwolenie” –  Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”
PSL „Piast” –  Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
PUBP –  Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
PUR PO Op –  Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Opolu
PUR WO Ka –  Państwowy Urząd Repatriacyjny Wojewódzki Oddział w Katowicach
PUR ZC Łd –  Państwowy Urząd Repatriacyjny Zarząd Centralny w Łodzi
PWM –  Państwowe Wydawnictwa Muzyczne
PZPB  –  Państwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianego
PZPL –  Państwowe Zakłady Przemysłu Lniarskiego
PZPR –  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
PZPW  –  Państwowe Zakłady Przemysłu Wełnianego
RGANI –  Rossijskij Gosudarstwiennyj Archiw Nowiejszej Istorii (Rosyjskie 

Państwowe Archiwum Historii Najnowszej)
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RIO –  Rejonowy Inspektorat Osadnictwa
RO –  Referat Osiedleńczy
ROP –  Ruch Odbudowy Polski
ROPCiO –  Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
RP –  Rzeczpospolita Polska
RS –  Radio Swoboda
RWE –  Radio Wolna Europa
SA –  Sturmabteilungen der NSDAP (Oddziały Szturmowe NSDAP)
SALT –  Strategic Arms Limitation Talks (Rokowania w sprawie Ograniczenia 

Zbrojeń Strategicznych)
SB –  Służba Bezpieczeństwa
SD –  Sicherheitsdienst (Służba Bezpieczeństwa)
SDP –  Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
SdRP –  Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej
Sipo –  Sicherheitspolizei (Policja Bezpieczeństwa)
SKKC –  Społeczna Komisja Kontroli Cen
SKL –  Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe
SLD –  Sojusz Lewicy Demokratycznej
SN –  Stronnictwo Narodowe
SOR –  Sprawa Operacyjnego Rozpracowania
SP Gl –  Starostwo Powiatowe w Gliwicach
SP Gł –  Starostwo Powiatowe w Głubczycach
SP Kl –  Starostwo Powiatowe w Kluczborku
SP Ko –  Starostwo Powiatowe w Koźlu
SP TG –  Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
SRR –  Socjalistyczna Republika Radziecka
SS –  Schutzstaffeln der NSDAP (Sztafety Ochronne NSDAP)
SS –  Steam Ship (statek parowy)
SSK –  Specjalne Sądy Karne
SZSP –  Socjalistyczny Związek Studentów Polskich
THP –  Trójka Historii Partii
TPPR –  Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
TW –  tajny współpracownik
TZUO –  Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych
UD –  Unia Demokratyczna
UdsW –  Urząd do spraw Wyznań
UJ –  Uniwersytet Jagielloński
UMK –  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
UNRRA –  United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Organizacja 

Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy)
UP –  Unia Pracy
UPA –  Ukraińska Powstańcza Armia
USA –  United States of America (Stany Zjednoczone Ameryki)
UW –  Unia Wolności
UW –  Uniwersytet Warszawski
UW Śl –  Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach
WiN –  Wolność i Niezawisłość
WKP(b) –  Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików)
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WKW –  Warszawski Komitet Wojewódzki
WRN –  Wojewódzka Rada Narodowa
WRON –  Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
WUBP –  Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
WUSW –  Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
ZAML –  Związek Akademickiej Młodzieży Ludowej
ZChN –  Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe
ZG –  Zarząd Główny
ZKP –  Związek Kompozytorów Polskich
ZMP –  Związek Młodzieży Polskiej
ZMS –  Związek Młodzieży Socjalistycznej
ZNMS –  Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej
ZP –  Zarząd Powiatowy
ZPCTSz –  Zjednoczenie Przemysłu Ceramiki Technicznej i Szlachetnej Okręgu 

Centralnego
ZPMD –  Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej
ZSL –  Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
ZSMP –  Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
ZSRR –  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
ZW –  Zarząd Wojewódzki
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Wojna i okupacja
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Maciej Jan Mazurkiewicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

„Kazano im [SS-manom] zabijać, zabijali;  
kazano im żyć spokojnie [po wojnie], żyją spokojnie”1

Ludobójstwo na Pomorzu?  
Eliminacja lokalnych elit na początku  
okupacji hitlerowskiej (1939–1940)

Wydaje się, że o zbrodniach na obywatelach polskich, dokonywanych przez Niemców 
w okresie drugiej wojny światowej, powiedziano już wszystko albo przynajmniej wystarczająco 
wiele. Te mylne wyobrażenia często wiążą się z przekonaniem o skuteczności powojennego 
rozrachunku z nazizmem w Polsce. Przypuszcza się, że komuniści autoryzowali wydawanie 
publikacji naukowych o tej tematyce, zwłaszcza tych, które były pisane z odpowiednim zacię-
ciem propagandowym. Okazuje się, że o ile kwestia eksterminacji Żydów czy wybrane przy-
kłady zbrodni na Polakach zostały dość dobrze udokumentowane i opracowane, o tyle nadal 
występuje niedostatek wszechstronnych ujęć tej problematyki, np. z perspektywy prawnej. Jak 
dotąd brakuje szerokiego spojrzenia na zagładę Polaków, systematyzującego dotychczasowe 
ustalenia badaczy i pozwalającego ująć zjawisko w ramy, nie tylko historycznych, lecz także 
prawnych pojęć.

Niejako w cieniu stosunkowo dobrze poznanej Nadzwyczajnej Akcji Pacyfikacyjnej, 
tzw. akcji „AB” (ausserordentliche Befriedungsaktion), przeprowadzonej na terenie Generalnego 
Gubernatorstwa, ciągle pozostaje akcja „Inteligencja” (Intelligenzaktion), obejmująca zasięgiem 
ziemie polskie wcielone do III Rzeszy (Pomorze, Wielkopolska, Górny Śląsk, Łódzkie). Oby-
dwie stanowiły realizację operacji likwidacji polskiej warstwy przywódczej (Liquidierung der 
polnischen Führungsschicht), znanej również jako „akcja likwidacji jądra polskości” czy „akcja 
politycznego oczyszczania przedpola”. Operacja ta została zorganizowana przez Specjalny 
Referat ds. Operacji „Tannenberg” w Głównym Urzędzie Policji Bezpieczeństwa (Hauptamt 
Sicherheitspolizei) pod czujnym okiem Reinharda Heydricha, dowódcy policji (Sicherheitspo-
lizei, Sipo) i służby bezpieczeństwa (Sicherheitsdienst), późniejszego szefa Głównego Urzędu 
Bezpieczeństwa Rzeszy (Reichssicherheitshauptamt). Do czasu utworzenia tegoż na mocy 
rozkazu Heinricha Himmlera z 27 września 1939 r. (obowiązującego od 1 października 1939 r.) 
Główny Urząd Policji Bezpieczeństwa składał się z Policji Kryminalnej (Kriminalpolizei, Kri-
po), Tajnej Policji Państwowej (Geheime Staatspolizei, Gestapo) oraz Służby Bezpieczeństwa 
(Sicherheitsdienst, SD)2.

Dotychczas ukazały się tylko dwie monografie naukowe całościowo poświęcone akcji „Inte-
ligencja”. Pierwsza z nich, pióra Barbary Bojarskiej, została wydana w 1972 r. przez poznański 

1 M. Hłasko, Piękni dwudziestoletni, Warszawa 1994, s. 201.
2 O przekształceniach w strukturze jednostek policyjnych III Rzeszy szerzej pisał F. Ryszka w monografii na temat 
państwa i prawa w państwie A. Hitlera. Zob. Budowa i działanie aparatu przymusu. „Państwo SS” [w:] F. Ryszka, 
Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1964, s. 267–305.
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Instytut Zachodni i dotyczyła pomorskiego epizodu wspomnianej kampanii antypolskiej3. Po 
transformacji ustrojowej, w 2009 r., pojawiła się na rynku wydawniczym propozycja Marii War-
dzyńskiej. W rozprawie poza ogólnym omówieniem operacji i jej struktur organizacyjnych zostały 
podsumowane rezultaty akcji w poszczególnych regionach, w tym na Pomorzu4. Oprócz powyż-
szych publikacji dostępnych jest wiele pomniejszych tekstów, zawierających informacje o akcji 
„Inteligencja”5, a także opracowania o charakterze monograficznym na temat konkretnych miejsc 
zbrodni6. Uwzględniają one jednakże zwykle tylko historyczne ujęcie problemu. Tym samym 
terminy, określające opisywane wydarzenia jako eksterminację, zbrodnię czy masowe mordy, 
stosują zamiennie. Dopiero użycie metody historycznoprawnej może pozwolić odpowiedzieć na 
kluczowe pytanie, dotyczące kwalifikacji działań niemieckich wymierzonych w inteligencję polską.

Przygotowania do akcji „Inteligencja” i jej przebieg  
na Pomorzu Gdańskim
Operacja „Tannenberg”, którą częściowo realizowano w ramach akcji „Inteligencja”, mia-

ła być przeprowadzona przez grupy operacyjne policji bezpieczeństwa (Einsatzgruppen der 
Sicherheitspolizei) po inwazji na Polskę. Powstały one na mocy porozumienia zawartego w lipcu 
1939 r. między Naczelnym Dowództwem Wojsk Lądowych (Oberkommando des Heeres) a sze-
fem policji i służby bezpieczeństwa. Na Pomorzu działały Einsatzgruppen IV i V7, podążające 
odpowiednio za 3. Armią z Olsztyna i 4. Armią z Drawska Pomorskiego. Każda grupa dzieliła 
się na oddziały, składające się z blisko stu funkcjonariuszy: sześćdziesięciu mundurowych policji 
bezpieczeństwa, piętnastu ze służby bezpieczeństwa i dodatkowych dwudziestu zapewniają-
cych obsługę administracyjną i techniczną. Specyfiką regionalną na Pomorzu było powołanie 
samodzielnego oddziału operacyjnego Einsatzkommando 16, obsadzonego funkcjonariuszami 
z Gdańska8. Załoga EK 16 po zaprowadzeniu władzy cywilnej w okręgu Rzeszy Prusy Zachodnie 
(Reichsgau Westpreussen, od 2 listopada 1939 r. Reichsgau Danzig Westpreussen) zasiliła szeregi 
Policji Państwowej w Gdańsku, Bydgoszczy i Grudziądzu. Dodatkowo na Pomorzu pojawiły się 

3 Zob. B. Bojarska, Eksterminacja inteligencji polskiej na Pomorzu Gdańskim (wrzesień–grudzień 1939), Poznań 
1972.
4 Zob. M. Wardzyńska, Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce. Intelligenzaktion, 
Warszawa 2009. 
5 Zob. A. Basak, Eksterminacja inteligencji jako metoda ludobójstwa. Polskie doświadczenia a praktyka kody-
fikacyjna i orzecznictwo w sprawach zbrodni hitlerowskich, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowski-
mi” 1991, t. 14; D. Lewandowska, Plan likwidacji inteligencji Polski jako część programu polityki okupacyjnej 
[w:] Straty wojenne Polski w latach 1939–1945, Poznań 1962; W. Jastrzębski, Terror i zbrodnia. Eksterminacja 
ludności polskiej i żydowskiej w rejencji bydgoskiej w latach 1939–1945, Warszawa 1974; K. Radziwończyk, „Akcja 
Tannenberg” grup operacyjnych Sipo i SD w Polsce. Jesień 1939, „Przegląd Zachodni” 1966, nr 5, s. 94–106.
6 Ostatnio ukazała się publikacja dr. Tomasza Cerana, pracownika bydgoskiej delegatury Oddziału IPN w Gdań-
sku, zawierająca analizę zbrodni w Łopatkach k. Wąbrzeźna, popełnionej przez funkcjonariuszy Selbstschutzu. 
Zob. T. Ceran, Im Namen des Führers… Selbstschutz Westpreussen i zbrodnia w Łopatkach w 1939 roku, Byd-
goszcz–Gdańsk 2014.
7 Grupy te wcześniej nosiły nazwy związane z ich miejscem stacjonowania (Einsatzgruppe IV była grupą Dram-
burg, zaś grupa V określana była jako Einsatzgruppe Alleinstein). Nazwy zmieniono rozkazem jako dłużej nieade-
kwatne do zaistniałej sytuacji wojennej. Stało się to 4 IX 1939 r. Zob. Bundesarchiv (dalej: BArch), B 162/239, 
Rozkaz szefa policji bezpieczeństwa z określeniem nazw Einsatzgruppen w akcji Tannenberg, 4 IX 1939 r., k. 146. 
Symbol B 162 oznacza zasób archiwum przy Centrali Badań Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu. 
Nazwy dokumentów zostały podane w języku oryginału, o ile zawierały wyraźne tytuły. W pozostałych wypadkach 
zostały sformułowane przez autora w języku polskim.
8 Einsatzgruppen IV i V dzieliły się na dwa oddziały każda, tzw. Einsatzkommanda. Zob. BArch, B 162/239, 
Rozkaz szefa policji bezpieczeństwa dotyczący m.in. organizacji Einsatzgruppen, 13 IX 1939 r., k. 162.
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formacje Policji Porządkowej (Ordnungspolizei, OrPo), funkcjonującej niezależnie od Policji 
Bezpieczeństwa od 1936 r., a także specjalne jednostki SS, np. Wachsturmbann „Eimann” czy 
Totenkopf-Standarte „Brandenburg”.

Organizacją wspierającą działania powyższych formacji był Selbstschutz. W sposób nieofi-
cjalny jednostka samoobrony niemieckiej istniała od pierwszych dni wojny. Formalnie utworzono 
ją na mocy rozkazu Himmlera z 26 września 1939 r. Selbstschutz stał się „organizacją policji”9, 
kierowaną przez dowódców sztabów SS przy dowództwach okręgów wojskowych. Zwierzch-
nikami Selbstschutzu zostali szefowie policji porządkowej. W wypadku okręgu Gdańsk–Prusy 
Zachodnie na jej zwierzchnika mianowano Alberta Forstera, gauleitera i Gruppenführera SS. 
Himmler wzywał sztab SS do bliskiej współpracy z dowództwem i siłami policji porządkowej, 
co miało gwarantować sprawne wykonywanie zadań przez niemiecką samoobronę10. Na całym 
terenie włączonym do Rzeszy w październiku Selbstschutz liczył prawie 70 tys. członków, z któ-
rych ponad 38 tys. działało na Pomorzu11. Była to szczególnie niebezpieczna dla Polaków grupa 
ze względu na dobrą znajomość danego terenu i jego mieszkańców12.

Do tzw. polskiej warstwy przywódczej, którą zamierzano eksterminować, należeli duchowni, 
nauczyciele, wykładowcy, przedsiębiorcy, reprezentanci wolnych zawodów, posiadacze ziemscy, 
członkowie organizacji patriotycznych, takich jak: Polski Związek Zachodni, Związek Powstańców 
Wielkopolskich czy Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Akcja „Inteligencja” trwała na Pomorzu 
od września 1939 r. do wiosny 1940 r. i pochłonęła według szacunków około 40 tys. ofiar. Była 
najbardziej krwawą częścią zbrodniczego planu Adolfa Hitlera wobec inteligencji polskiej13.

Na miejsca zbrodni, dokonywanych przez Einsatzgruppen i wspomagające je grupy Selbst-
schutzu oraz Wehrmachtu, wybierano najczęściej miejsca odosobnione, np. forty czy lasy. W sumie 
odkryto, według obliczeń Marii Wardzyńskiej, prawie siedemdziesiąt miejsc egzekucji na terenie 
Pomorza Gdańskiego: osiemnaście w ówczesnej rejencji kwidzyńskiej, dwadzieścia osiem w byd-
goskiej i dwadzieścia trzy w gdańskiej14. Zdarzały się również przypadki, gdy wybierano mniej 
ustronne lokalizacje. Przykładem może być Rypin, gdzie egzekucje wykonywano w piwnicach 
budynku zajętego przez gestapo i lokalny Selbstschutz15. Zbrodni dokonywano również zupełnie 
jawnie, m.in. podczas publicznych straceń w Bydgoszczy czy Gdyni.

9 „Der Selbstschutz ist eine Organisation der Polizei”. Zob. BArch, B 162/22049, Rozkaz Heinricha Himmlera, 
Reichsführera SS i szefa policji porządkowej dotyczący utworzenia Selbstschutzu, 26 IX 1939 r., k. 502–504.
10 Ibidem.
11 Podczas porównania szacunków do danych z drugiego spisu powszechnego z 1931 r. okazało się, że aż 78% 
męskiej ludności niemieckojęzycznej zamieszkującej Pomorze należało do Selbstschutzu. Jednym z warunków 
członkostwa w organizacji było kryterium wieku: kandydat musiał mieć ukończone 17 lat, ale nie więcej niż 45 lat. 
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że wśród pozostałych 22% obywateli polskich pochodzenia 
(precyzyjniej języka) niemieckiego na Pomorzu mogli dominować niespełniający warunku wymaganego wieku. 
Zob. Drugi powszechny spis ludności z dn. 9 XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki 
zawodowe. Województwo pomorskie, „Statystyka Polski” 1938, seria C, z. 75, s. 26.
12 M. Wardzyńska, Był rok 1939…, s. 50–51, 54–55, 60–64. Jaskrawym przykładem zbrodniczej działalności 
cywilów niemieckich były wydarzenia tzw. krwawej niedzieli bydgoskiej 3 i 4 IX 1939 r. Zob. W. Trzeciakowski, 
„Krwawa Niedziela” w Bydgoszczy, czyli jedyny pasujący klucz do wydarzeń z 3 i 4 września 1939. Jaki był praw-
dziwy cel krwawej prowokacji niemieckiej w Bydgoszczy? Kto i dlaczego strzelał do polskiego wojska i ludności?, 
Bydgoszcz 2005; W. Jastrzębski, Dywersja czy masakra? Cywilna obrona Bydgoszczy we wrześniu 1939 r., Gdańsk 
1988; E. Serwański, Dywersja niemiecka i zbrodnie hitlerowskie w Bydgoszczy na tle wydarzeń w dniu 3 IX 1939, 
Poznań 1981; G. Schubert, „Bydgoska krwawa niedziela”. Śmierć legendy, Bydgoszcz 2003.
13 M. Wardzyńska, Był rok 1939…, s. 67–69, 182.
14 Ibidem, s. 182–185. Por. listę zbrodni na ziemiach polskich, których sprawcami byli członkowie Selbstschutzu, 
sporządzoną przez Christiana Jansena i Arno Weckbeckera. Zob. Ch. Jansen, A. Weckbecker, „Der volksdeutsche 
Selbstschutz” in Polen 1939/40, München 1992, s. 212–229.
15 B. Bojarska, Eksterminacja…, s. 81–82.
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Praktykowano także akcje odwetowe, w ramach których oprawcy szafowali argumentami 
o rzekomej odpowiedzialności aresztowanych za czyny popełnione na Niemcach. Nieudowod-
nione podpalenie gospodarstwa niemieckiego w Piastoszynie (niedaleko Tucholi) wystarczyło, 
by rozstrzelać 45 osób w Rudzkim Moście16. Alfons Zoeller, nauczyciel z Tucholi i naoczny 
świadek, odtworzył po wojnie przebieg egzekucji: „W piątek, dnia 27 października 1939 r. nie 
wysłano internowanych z powiatu tucholskiego, którzy byli obecni w obozie, na robotę. Powie-
dziano nam, że zostaniemy odtransportowani do więzienia w Tucholi. […] W Tucholi zajecha-
liśmy do więzienia, gdzie stał drugi samochód z ludźmi. Oba samochody ruszyły w kierunku 
Rudzkiego Mostu. Już na ostatnim miejscu wyładowano nas i ustawiono nas w dwuszeregu. 
Było nas razem około 50 osób. Ostatnim 10 na lewym skrzydle kazano kopać grób. Oprócz 
skazańców byli obecni gestapowcy, członkowie partii, Selbstschutzu. […] Po odstawieniu nas 
na lewe skrzydło rozpoczęto egzekucje. […] Rozstrzelano dnia 27 października 1939 r. około 
45 osób. Po skończonej egzekucji kazano nam straconych ułożyć w jednym grobie, zakopać 
i ślady krwi zarzucić ziemią”17.

Argumenty, jakie posłużyły do przeprowadzenia przywołanej zbrodni, stanowiły tylko 
pretekst do likwidacji inteligencji polskiej. Dobitnie cel akcji wyrazili strażnicy więzienni ze 
Starogardu Gdańskiego, znęcający się nad polskimi nauczycielami i duchownymi: „Przeklęte 
klechy i nauczyciele podjudzają lud”18. Czasami uwięzionym udawało się uniknąć tragicznego 
losu. W ostatniej chwili ratowano się ucieczką. Przeznaczeni na śmierć podawali przekonu-
jące argumenty za zachowaniem ich przy życiu, np. ks. Ignacy Stryszyk z Kartuz, kapelan 
IV Dywizji Piechoty, konsekwentnie utrzymywał, że jest jeńcem wojennym19, nauczyciel 
Alfons Kuling zaś zapytał prowokacyjnie oprawcę, czy „ma umierać za to, że udzielał kursu 
języka niemieckiego”, co istotnie wpłynęło na zmianę decyzji esesmana, wówczas pana 
życia i śmierci20.

Eksterminacja inteligencji pomorskiej trwała faktycznie do wiosny 1940 r., choć najważ-
niejsze jej założenia wykonano do końca października 1939 r. Pośpiech wiązał się z objęciem 
zarządu w zajętych okręgach przez władzę cywilną, która miała zastąpić dotychczasową 
władzę wojskową. Na mocy dekretu Hitlera z 8 października 1939 r. przekazanie ustalono na 
26 października21. Wzbudziło to oczywistą obawę wśród kierujących akcją, co widać choćby 
po relacjach z ich spotkań. Na naradzie 14 października w Berlinie uzgodniono, że likwidacja 
„przywódców polskości”22 musi zostać przeprowadzona do 1 listopada. W spotkaniu uczest-
niczyli m.in. szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, dowódca Einsatzgruppen oraz 
Arthur Greiser, gauleiter i namiestnik Rzeszy w Okręgu Poznań (w 1940 r. przemianowanym 
na Kraj Warty). Zwracano wówczas uwagę na możliwość schwytania powracających do 
domów podejrzanych, uczestniczących w przegranej kampanii wrześniowej. Z drugiej strony 

16 Ibidem, s. 75–76.
17 BArch, B 162/21952, Zeznania Alfonsa Zoellera, 28 VIII 1945 r., k. 613–614.
18 „Die verfluchten Pfaffen und die Lehrer haben das Volk verhetzt” – tak wynika z protokołu zeznań osadzonego 
w Starogardzie Gdańskim Alfonsa Kulinga, z zawodu nauczyciela. Oprócz znęcania się psychicznego stosowano 
tortury, bito i okradano więźniów, którzy niebawem mieli być zamordowani. Zob. BArch, B 162/21955, Protokół 
przesłuchania Alfonsa Kulinga, 19 IX 1945 r., k. 1258.
19 „Jeńca wojennego nie wolno rozstrzelać” – takimi słowami zwrócił się policjant do landrata Fosta, co spowo-
dowało między nimi sprzeczkę, dzięki czemu ks. Stryszyk uszedł z życiem. Zob. BArch, B 162/21955, Protokół 
przesłuchania ks. Ignacego Stryszyka, 14 II 1947 r., k. 1328.
20 BArch, B 162/21955, Protokół przesłuchania Alfonsa Kulinga, 19 IX 1945 r., s. 1259–1260.
21 BArch, B 162/239, Erlass des Führers und Reichskanzlers über Gliederung und Verwaltung der Ostgebiete, 8 X 
1939 r., k. 177–178.
22 Dokładnie była mowa o „die Liquidierung des führenden Polentums”.
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liczono się ze sprzeciwem czynników cywilnych, które mogłyby zakłócić przebieg tzw. akcji 
bezpośredniej23.

Miesiąc po ustanowieniu na Pomorzu zarządu cywilnego doszło także do likwidacji Selbst-
schutzu. Barbara Bojarska przyjęła, że nastąpiło to 26 listopada24, choć pozostali badacze skłaniają 
się ku innym datom25. Niemniej jednak istotny był głęboki funkcjonalny związek tej organizacji 
z Einsatzgruppen, ustanowionymi w celu utrzymania porządku na tyłach walczących wojsk 
niemieckich. Grupy specjalne po wykonaniu zadań eksterminacyjnych również straciły sens 
istnienia w dotychczasowej formie. O rozwiązaniu wszystkich grup i oddziałów specjalnych 
informowało pismo szefa policji i służby bezpieczeństwa z 20 listopada 1939 r. Werner Best, 
jeden z najwyższych rangą oficerów SD, nakazywał przejście członków Einsatzkommando 16 do 
jednostki policji w Gdańsku, tych z toruńskiego urzędu – do Grudziądza, z bydgoskiego urzędu 
zaś – do tamtejszej jednostki policji26. Wcielenie do innych jednostek nie zahamowało całkowicie 
masowych mordów na patriotach polskich.

Trudności z dokładnym określeniem rozmiarów akcji „Inteligencja” wynikają z niedosta-
tecznego dostępu do źródeł. Od 1942 r. do 1944 r. otwierano zbiorowe mogiły, ciała palono, 
a kości pomordowanych kruszono. Pod kryptonimem „1005” działania te prowadził Paul Blobel, 
Standartenführer SS. Miały one charakter ściśle tajny27. Z rozkazu Forstera, gauleitera Pomorza 
Gdańskiego, zniszczono wszystkie dokumenty związane z działalnością Selbstschutzu w regio-
nie. Stało się to przyczyną późniejszych trudności przy udowadnianiu win oskarżonym przez 
powojenny wymiar sprawiedliwości28. Ze sprawozdania z ekshumacji ciał pomordowanych 
w Lesie Szpęgawskim (niedaleko Starogardu Gdańskiego) z października 1945 r. wynika, że 
Niemcy początkowo nie dążyli do całkowitej likwidacji grobów, a jedynie ich propagandowe-
go wykorzystania. Świadczy o tym następujący fragment raportu: „Zbrodniarze hitlerowscy 
cynicznym kłamstwem chcieli zatrzeć ślady po sobie, wywieszono tablice przy każdym grobie 
z następującym napisem: tutaj spoczywają nasi ukochani volksdeutsche, pomordowani przez 
Polaków”29. Kremację ciał z Lasu Szpęgawskiego Niemcy rozpoczęli, gdy Armia Czerwona 
zbliżała się do Pomorza. Korzystali z dwóch pieców krematoryjnych, specjalnie sprowadzonych 
w tym celu. Nie wszystkie groby wówczas odnaleźli, co według treści sprawozdania spowo-
dowane było zarastaniem mogił30.

Akcja „Inteligencja” w świetle prawa międzynarodowego
Przed wybuchem drugiej wojny światowej nie udało się ratyfikować aktu prawa międzynarodo-

wego, w którym zawarte byłyby sankcje karne wobec dopuszczających się – później zakazanych 
konwencją ONZ z 1948 r. – zbrodni ludobójstwa31. Podstawową wielostronną umową międzyna-

23 BArch, B 162/239, Spotkanie szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, 16 X 1939 r., k. 107–108.
24 B. Bojarska, Eksterminacja…, s. 57.
25 Por. Ch. Jansen, A. Weckbecker, Die Auflösung des Selbstschutzes [w:] „Der volksdeutsche Selbstschutz”…, 
s. 193–197.
26 BArch, B 162/239, Rozwiązanie Einsatzgruppen i Einsatzkommandos, 20 XI 1939 r., k. 184–185.
27 M. Wardzyńska, Był rok 1939…, s. 74.
28 B. Bojarska, Eksterminacja…, s. 57.
29 BArch, B 162/21955, Sprawozdanie z ekshumacji zwłok pomordowanych w Lesie Szpęgawskim, 12 X 1945 r., 
k. 1243.
30 Ibidem.
31 Mowa o Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych 9 XII 1948 r. Została ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską zgodnie z ustawą 
z dnia 18 VII 1950 r., Dz.U. z 1952 r., nr 2, poz. 9.
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rodową, odnoszącą się do sposobu prowadzenia wojny na lądzie, była Konwencja dotycząca praw 
i zwyczajów wojny lądowej z 1907 r., zwana popularnie IV konwencją haską32. Sygnatariuszem 
aktu było również ówczesne Cesarstwo Niemieckie, co po ratyfikacji zdecydowało o związaniu 
Niemiec prawem haskim. Poza tym wiążącymi Niemcy aktami prawa międzynarodowego były: 
pakt Brianda–Kellogga z 1928 r., zwany również traktatem przeciwwojennym, oraz deklaracja 
o niestosowaniu przemocy, zawarta między III Rzeszą a Rzecząpospolitą Polską, podpisane 
w 1934 r. Umowy te wyraźnie przewidywały zakaz prowadzenia wojny jako środka rozwiązy-
wania sporów międzynarodowych33.

W załączonym do wspomnianej konwencji haskiej regulaminie, dotyczącym praw i zwyczajów 
wojny lądowej, zostały uregulowane dopuszczalne działania podejmowane przez władzę okupa-
cyjną względem jeńców oraz ludności cywilnej na terenach zajętych przez nieprzyjacielską armię. 
W art. 22 regulaminu stwierdzono ogólnikowo, że strona wojująca nie może stosować dowolnie 
wybranych przez siebie metod. Katalog dostępnych środków prowadzenia walki z przeciwnikiem 
został skonstruowany na zasadzie wyliczenia negatywnego i zawarty w art. 23. Wśród niedopusz-
czalnych praktyk znalazły się zakazy: „b) zabijania albo ranienia zdradziecko osób, należących 
do ludności lub do wojsk nieprzyjaciela, […] d) oświadczania, że nikomu nie będzie darowane 
życie, […] e) używania broni, pocisków lub środków, mogących zadać zbyteczne cierpienia, […] 
g) niszczenia lub zagarniania własności nieprzyjaciela, oprócz wypadków, gdy takiego zniszczenia 
lub zagarnięcia wymaga konieczność wojenna”34.

Kiedy odniesie się wymienione postanowienia konwencji do planu i realizacji akcji „Inte-
ligencja”, można sklasyfikować działalność poszczególnych członków Einsatzgruppen i wspo-
magających ich członków Selbstschutzu jako wypełniającą znamiona czynu zabronionego na 
podstawie lit. b art. 23. Co więcej, szeroko stosowaną praktyką, nie tylko na Pomorzu Gdańskim, 
było torturowanie więźniów, którzy mieli zostać zgładzeni, np. za pomocą bykowców35. Na 
porządku dziennym było zarówno znęcanie się psychiczne, jak i grożenie śmiercią wszystkim 
uwięzionym. Przed śmiercią pozbawiano pojmanych członków polskiej „warstwy przywódczej” 
kosztowności (pieniędzy, zegarków, krzyżyków). Zabierano im nawet odzież, którą przeznaczano 
na pomoc ubogim Niemcom (np. tak działo się w Wejherowie z odzieniem ofiar mordu w Lasach 
Piaśnickich). Wyżej wspomniane sposoby postępowania stały też w sprzeczności z treścią art. 46 
regulaminu: „Honor i prawa rodzinne, życie jednostek i własność prywatna, jak również przekona-
nia religijne i wykonywanie obrządków religijnych, winny być uszanowane. Własność prywatna 
nie podlega konfiskacie”.

Operacja „Tannenberg” oraz akcje przeprowadzane w jej ramach należy zaklasyfikować jako 
zjawisko oddzielne, które powszechnie określa się mianem ludobójstwa. Przepisy regulaminu, 

32 Konwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej, Dz.U. z 1927 r., nr 21, poz. 161.
33 W związku z treścią wspomnianych umów Ludwik Ehrlich, przedwojenny wykładowca prawa międzynarodowe-
go ze Lwowa i biegły w procesie przeciwko Forsterowi, stwierdzał, że między Polską a Niemcami nie mogło dojść 
do wybuchu wojny, a w następstwie do okupacji w znaczeniu prawnomiędzynarodowym. Tym samym przepisy 
IV konwencji haskiej nie mogły regulować, według Ehrlicha, działań władzy niemieckiej na Pomorzu. Z drugiej 
strony, Hans Kelsen, austriacki filozof prawa, jeszcze przed wybuchem drugiej wojny światowej udowadniał, że 
cechą normy prawnej jest możliwość jej naruszenia. W tekście przyjęto, że mimo istnienia zakazu wywoływania 
wojny został on przez Niemcy złamany, co umożliwia zastosowanie przepisów konwencji i załączonego do niej 
regulaminu. Zob. L. Ehrlich, Agresja III Rzeszy Niemieckiej na Polskę – pogwałcenie norm prawa międzynarodo-
wego [w:] Ekspertyzy i orzeczenia przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, cz. 1: Agresja III Rzeszy Niemieckiej 
na Polskę i okupacja hitlerowska w Polsce w świetle prawa międzynarodowego, red. C. Pilichowski, Warszawa 
1979, s. 31–42; H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, Berlin 1925, s. 18.
34 Dz.U. z 1927 r., nr 21, poz. 161.
35 Bicz rzemienny, narzędzie tortur używane przez oprawców niemieckich wobec więźniów polskich.
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załączonego do IV konwencji haskiej, w żadnym stopniu nie oddają istoty zbrodni popełnionej na 
Pomorzu. Choć praktyka ludobójstwa znana była już od czasów starożytnych, to po raz pierwszy 
pojęcie to zdefiniowano w propozycji zakazu prawnomiędzynarodowego, wysuniętego przez Rafa-
ła Lemkina, polskiego prawnika żydowskiego pochodzenia na V Międzynarodowej Konferencji 
na rzecz Unifikacji Prawa Karnego w październiku 1933 r. w Madrycie. Lemkin proponował 
wówczas penalizację zbrodni „barbaryzmu” i „wandalizmu”, które dotyczyły odpowiednio eks-
terminacji grup ludności ze względu na wyodrębnione kryteria rasowe, religijne i społeczne oraz 
rujnowania ich dorobku kulturowego36. Jego postulaty zostały uwzględnione dopiero w konwencji 
ONZ z 1948 r. w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Niestety, przedwojenni 
decydenci nie podjęli propozycji Lemkina.

Międzynarodowy Trybunał Wojskowy, sądzący zbrodniarzy wojennych w Norymberdze, 
obradował na podstawie statutu, w którym określono właściwość tego nadzwyczajnego organu 
sądowego. Zdefiniowano w nim kategorie przestępstw (art. 6 statutu)37: „a) zbrodnie przeciw 
pokojowi: obejmują planowanie, przygotowanie, wszczęcie lub prowadzenie wojny napastniczej 
lub wojny z pogwałceniem traktatów międzynarodowych, umów lub gwarancyj, uczestnictwo we 
wspólnym planie lub zmowę dla dokonania któregokolwiek z powyższych czynów; b) zbrodnie 
wojenne: obejmują pogwałcenie praw i zwyczajów wojennych. Przez pogwałcenia te rozumie się 
przede wszystkim, lecz nie wyłącznie, morderstwo, dręczenie lub wywiezienie do pracy przymu-
sowej lub w jakimkolwiek innym celu ludności cywilnej z okupowanego terytorium lub na jego 
terenie na inne miejsce, mord lub dręczenie jeńców wojennych albo osób na morzu, zabijanie 
zakładników, rabunek własności publicznej lub prywatnej, rozmyślne i bezcelowe burzenie miast, 
osad i wsi lub niszczenie nieusprawiedliwione wojskową koniecznością; c) zbrodnie przeciw 
ludzkości: obejmują morderstwo, eksterminację, niewolnicze ujarzmienie, wywiezienie i inne 
nieludzkie czyny popełnione w stosunku do każdej ludności cywilnej przed lub podczas wojny, 
prześladowania z przyczyn politycznych, rasowych lub religijnych w wykonaniu jakiejkolwiek 
zbrodni wchodzącej w zakres właściwości trybunału lub w związku z nią, bez względu na to, 
czy było to zgodne, czy też stało w sprzeczności z prawem kraju, w którym zbrodni dokonano”.

Wspomniane definicje zbrodni w zasadzie formułowane były ex post. Wśród nich znalazły 
się m.in. eksterminacja, morderstwo, nieludzkie czyny, dręczenie jeńców wojennych, zabija-
nie zakładników. Artykuł ten w zupełności dawałby podstawę do ukarania sprawców operacji 
„Tannenberg”. Krąg osób mogących odpowiadać za popełnienie zbrodni obejmował również 
ich organizatorów, kierujących, podżegających i pomagających nie tylko w wykonywaniu, lecz 
także w ich planowaniu.

Prawnomiędzynarodowy zakaz ludobójstwa został ustanowiony dopiero na mocy przepisów 
wspomnianej konwencji ONZ z 1948 r. Akt wszedł w życie 12 stycznia 1951 r. i dotychczas 
został ratyfikowany przez (lub przystąpiło do niego) 146 państw38. Polska ratyfikowała konwencję 
już w 1951 r., choć z zastrzeżeniami. Nie przyjęto wówczas treści art. IX i XII39. Powszechność 
recepcji konwencji na świecie pokazała, że państwa zainteresowały się problemem ludobójstwa 

36 R. Lemkin, Rządy państw Osi w okupowanej Europie. Prawa okupacyjne, analiza rządzenia, propozycje 
zadośćuczynienia, Warszawa 2013, s. 32.
37 Statut Międzynarodowego Trybunału Wojskowego [w:] Materiały norymberskie. Umowa, statut, akt oskarżenia, 
wyrok, radzieckie votum, oprac. T. Cyprian, J. Sawicki, Warszawa 1948, s. 54–55.
38 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, https://treaties.un.org/pages/ViewDe-
tails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&lang=en (dostęp: 15 XI 2014 r.).
39 Artykuł IX dotyczy odpowiedzialności państwa za ludobójstwo i przedkładania sporów interpretacyjnych 
Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości na wniosek którejkolwiek ze stron uczestniczących w sporze. 
Polska uznała, że konieczna jest zgoda wszystkich stron. Natomiast art. XII umożliwia sygnatariuszom dowolne 
rozciąganie postanowień konwencji na terytoria, nad którymi sprawują politykę zagraniczną. W tym wypadku 
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i gotowe były, w ograniczonym zakresie, zagwarantować egzekwowalność zakazu. Podstawo-
wymi słabościami konwencji okazał się brak precyzyjnego mechanizmu interwencji w wypadku 
ludobójstwa oraz obiektywnych kryteriów, które pozwalałyby uznać dany czyn za ludobójczy. 
Nadal nierozwiązana pozostała kwestia liczby ofiar, które stanowią o ludobójstwie. Z drugiej 
strony, we współcześnie obowiązujących regulacjach prawnomiędzynarodowych pojawiły się 
elementy zakazu znane z przedwojennych propozycji Lemkina i statutu Międzynarodowego Try-
bunału Wojskowego z Norymbergi. Za ludobójstwo uznano więc czyny „dokonane w zamiarze 
zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako 
takich: a) zabójstwo członków grupy, b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju 
zdrowia psychicznego członków grupy, c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków 
życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego, 
d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy, e) przymuso-
we przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy” (art. II konwencji). Wybór czynów 
karalnych został w dużej mierze oparty na obserwacjach Lemkina z czasów wojny, obejmujących 
działania III Rzeszy na obszarze okupowanej Europy. Zabrakło natomiast wniosków z analiz 
innych kazusów, traktowanych bezpośrednio po wygranej przez aliantów wojnie jako temat tabu, 
np. morderczej polityki Związku Sowieckiego wobec oponentów politycznych i „klas posiadają-
cych”. Dlatego też zakaz nie obejmował czynów dokonywanych z powodu wyżej wymienionych 
pobudek. Nie tylko ludobójstwo, lecz także jego przygotowanie, usiłowanie, współudział czy 
podżeganie (art. III) są na mocy konwencji karalne i zabronione.

Nowe perspektywy badawcze
Temat ludobójstwa od czasów projektu Lemkina stał się nie tylko przedmiotem badań histo-

ryków i prawników, lecz także socjologów, politologów i psychologów. Dotychczas w dyskursie 
akademickim pojawiły się 22 mniej lub bardziej innowacyjne konstrukcje pojęcia ludobójstwa40. 
Większość z nich została wypracowana przez badaczy pochodzenia żydowskiego (m.in. Manusa 
Midlarsky’ego41, Williama Schabasa42 czy Daniela Jonaha Goldhagena43), co wiąże się często 
z ich emocjonalnym i osobistym stosunkiem wobec zagłady Żydów44.

Goldhagen w 2009 r. zerwał z terminem ludobójstwo na rzecz teorii eliminacjonizmu. Rów-
no pół wieku po śmierci Lemkina jego propozycja została gruntownie zrewidowana, nie tylko 
w warstwie leksykalnej, lecz także w swej istocie. O ile Lemkin opierał założenia głównie na 
przykładzie zbrodni niemieckich, o tyle Goldhagen dokonał uogólnień na podstawie wyników 
analiz znanych mu ludobójstw, dokonanych w XX w. Bogatszy materiał źródłowy i udoskonalone 
narzędzia badawcze dały Goldhagenowi nowe spojrzenie na problem masowych mordów.

Autor wyznaczył pięć płaszczyzn eliminacji, która miała zachodzić, „kiedy grupy, naro-
dy i państwa (zazwyczaj dominujące grupy wewnątrz nich) nie chcą dojść do jakiegoś modus 
vivendi z ludnością, z którą są skonfliktowane lub którą uważają za zagrożenie wymagające 
zneutralizowania”45. Częstym argumentem grupy eliminującej były rzeczywiste lub wyobrażone 

Polska uważała, że należy stosować konwencję również na terytoriach nieautonomicznych czy powierniczych. 
W 1997 r. rząd polski wycofał się z zastrzeżeń odnośnie do art. IX. Zob. ibidem.
40 Tak wynikało z zestawienia przedstawionego przez A. Jonesa w jego opracowaniu na temat ludobójstwa w prawie 
międzynarodowym. Zob. A. Jones, Genocide. A comprehensive Introduction, London–New York 2011, s. 15–20.
41 Zob. M. Midlarsky, Ludobójstwo w XX wieku, Warszawa 2010.
42 Zob. W. Schabas, Genocide in international law. The Crime of crimes, New York 2009.
43 Zob. D.J. Goldhagen, Wiek ludobójstwa, tłum. M. Romanek, Kraków 2012.
44 A. Jones, Genocide…, s. 15.
45 Ibidem, s. 30.
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szkody, które ponosili jej członkowie wskutek działalności społeczności przeznaczonej do elimi-
nacji. Gradacja użytych metod wykluczenia ze względu na ich inwazyjność decydowała o miejscu 
w hierarchii płaszczyzn eliminacji. Wyróżnione zostały: przekształcanie, represje, wypędzanie, 
zapobieganie reprodukcji i eksterminacja46.

Ludobójstwo u Goldhagena stanowiło jedną z możliwych płaszczyzn eliminacji, Lemkin zaś 
postrzegał je jako zjawisko wielopłaszczyznowe. Goldhagen niejako wyparł pojęcie ludobójstwa 
z obszaru kultury, religii czy gospodarki, rezerwując je na oznaczenie masowej eksterminacji. 
Lemkinowskie znaczenie ludobójstwa odpowiadałoby więc eliminacjonizmowi u Goldhagena. 
Jako powód masowej eksterminacji Lemkin wymienił przynależność narodową lub etniczną. 
Goldhagen nie wskazywał konkretnych powodów, jednak zwrócił uwagę na sprawy narodowe, 
religijne i ideologiczne. Autorzy nie rozstrzygnęli problemu masowości zjawiska, czyli kwestii, 
od jakiej liczby ofiar śmiertelnych można mówić o ludobójstwie. Goldhagen co prawda zasuge-
rował liczbę tysiąca zabitych, swojego wyboru jednak nie uzasadnił. Obaj badacze byli na ogół 
zgodni co do przejawów polityki eliminacji grupowej oraz potrzeby surowego karania praktyk 
eksterminacyjnych.

Porównanie teorii Goldhagena i Lemkina pozwala w nowy sposób spojrzeć na zjawiska 
masowych mordów. Słuszny wydaje się postulat Goldhagena, aby eliminacjonizm zastąpił pojęcie 
ludobójstwa. Ludobójstwo odnosi się bowiem do zabijania jednostek ze względu na ich grupową 
(rzeczywistą lub wyobrażoną) przynależność. Z drugiej strony ludobójstwo mogłoby oznaczać 
wyniszczanie przejawów życia grupowego, np. kultury czy sztuki. Innymi słowy, Lemkin wskazał 
na to, że ludobójstwo dokonuje się przez unicestwienie grupy, Goldhagen zaś – że przez unicestwie-
nie jednostki należącej do grupy. Z tego wypływa wniosek, że trzeba by zinstytucjonalizować zakaz 
eliminacji jako takiej, a nie tylko ludobójstwa. W ogólnym zarysie należałoby również określić 
powody, na podstawie których moglibyśmy określać czyn jako eliminację czy ludobójstwo. Katalog 
proponowany przez obu autorów, obejmujący m.in. przynależność narodową, etniczną czy religijną 
lub poszerzony w konwencji ONZ o względy etniczne czy rasowe, wydaje się niewystarczający. 
Przy negocjowaniu katalogu dochodziło często do sprzeciwów, np. Związek Radziecki nie uznał 
przyczyn ekonomicznych czy politycznych ludobójstwa, przemilczano kwestie językowe, nadal 
występują spory związane z płciowością. Skoro zamierzone, świadome i pojedyncze zabójstwo 
z jakiegokolwiek powodu stanowi wystarczający powód do ukarania sprawcy zbrodni, zbyteczne 
wydaje się tworzenie katalogu takich przyczyn w wypadku ludobójstwa (co najwyżej otwartego, 
sugestywnego). Tym bardziej sztuczne jawi się nadmierne zawyżanie granicy masowości. Każdy 
powód masowej eksterminacji powinien być uznany za wystarczający, aby kwalifikować czyn 
jako ludobójstwo. Definicję grupy można by z kolei zaczerpnąć z nauk społecznych i oszacować 
na trzy osoby, które stanowią odrębny zbiór i mogą tworzyć struktury społeczne.

Mimo że przy okazji teorii ogłoszonych w 1944 r. i 2009 r. postulowano prawnomiędzynaro-
dowy zakaz ludobójstwa czy eliminacji, nie wskazano jednakże zupełnych i spójnych koncepcji, 
które w przyszłości mogłyby stanowić kanwę egzekwowalnych norm prawnych. W praktyce 
powstały problemy definicji i interpretacji pojęcia. Każdorazowe dywagacje nad oceną, czy dany 
przypadek stanowi ludobójstwo w rozumieniu konwencji, uniemożliwiają skuteczne przeciwdzia-
łanie zbrodniom i wypracowanie szybkich mechanizmów reagowania.

Wydaje się słuszne stwierdzenie, że eksterminacja jest ostatnim, najbardziej radykalnym i nie-
odwracalnym w skutkach krokiem na drodze eliminacji członków grupy z uwagi na ich zbiorową 
przynależność. Jeśli spojrzy się na założenia akcji „Inteligencja”, łatwo zauważyć dążenie jej pro-
motorów do zastosowania definitywnych rozwiązań. Od samego początku inwazji na Polskę bez 

46 D.J. Goldhagen, Wiek…, s. 15–55.



26

zbędnej zwłoki rozpoczęto proces selekcyjny, który w rezultacie miał doprowadzić do odnalezienia 
potencjalnych wrogów niemczyzny i III Rzeszy. Zostali oni uprzednio wytypowani i umieszczeni 
na listach proskrypcyjnych. Nie rozważano najprawdopodobniej mniej restrykcyjnych środków, 
które zastosowano m.in. wobec polskich chłopów czy robotników. W przedstawicielach inteligen-
cji, duchowieństwa czy członkach organizacji niepodległościowych dostrzegano potencjał zdolny 
unicestwić imperialne plany przywódców niemieckich względem przyszłości Polski.

Podsumowanie
Akcja „Inteligencja” była częścią skrupulatnie przygotowanego planu eksterminacji elity 

polskiej. Do jej wykonania posłużono się specjalnie w tym celu utworzonymi jednostkami Ein-
satzgruppen IV i V oraz specjalnymi grupami SS wspomaganymi przez Wehrmacht. Powodzenie 
akcji mocno wiązało się z zaangażowaniem miejscowych Niemców, którzy chętnie pomagali 
nazistom w tropieniu i mordowaniu „przestępców”, wymienionych w przygotowanej przed wojną 
księdze Polaków ściganych listem gończym, zwanej Sonderfahndungsbuch Polen. Wykaz zawie-
rał około 80 tys. nazwisk Polaków znanych z działalności patriotycznej47. Akcję można określić 
mianem prewencyjnej eksterminacji potencjalnych wrogów III Rzeszy. Była wyjątkowa, ponieważ 
podstawą ludobójstwa stały się kryteria rasowe, narodowościowe i wyznaniowe łącznie. Ponadto 
stanowiła pierwszą zaplanowaną na taką skalę zagładę podczas drugiej wojny światowej. Tylko na 
Pomorzu Gdańskim śmierć w jej wyniku poniosło prawie 40 tys. ofiar. Po 1945 r. jedynie nieliczni 
sprawcy i wykonawcy akcji „Inteligencja” zostali osądzeni i ukarani. Zwłaszcza ci, którzy stanęli 
przed zachodnioniemieckim wymiarem sprawiedliwości, mogli liczyć na zrozumienie motywacji 
swoich czynów48. Zbrodnia na Pomorzu pozostała nieosądzona.

Operacja „Tannenberg” służyła pozbawieniu moralnego, duchowego, ekonomicznego i poli-
tycznego przywództwa Polaków w okupowanej przez Niemców części kraju. Był to cel zasadniczy, 
który Hitler wyraził wprost na konferencji, zwołanej 2 października 1940 r. w jego mieszkaniu: 
„Nie może być polskich panów; jeśli polscy panowie jeszcze istnieją, to należy ich – choć brzmi 
to twardo – wymordować… Polacy mogą mieć tylko jednego pana – Niemca; dwóch panów obok 
siebie istnieć nie może i dlatego należy wszystkich przedstawicieli inteligencji polskiej zgładzić. 
Brzmi to twardo, ale takie jest prawo życia”49. Podkreślano, że za „zbrodnie przeciwko Niemcom” 
odpowiadała przede wszystkim inteligencja polska i musi za to ponieść słuszną karę.

Akcja „Inteligencja” oraz szerzej operacja „Tannenberg” dotychczas nie doczekały się pełnego 
opracowania prawnego. Również ustalenia historyczne co jakiś czas są rewidowane w związku 
z odnalezieniem nowych materiałów źródłowych50. Eksterminacja elit polskich stanowiła przykład 
ludobójstwa, które można określić jako zbrodnię bez kary (skazywano co najwyżej poszczególnych 
wykonawców). Przedwojenne przepisy prawa międzynarodowego nie dawały możliwości pełnego 

47 M. Wardzyńska, Był rok 1939…, s. 49.
48 Rażącym i typowym przykładem bezkarności był proces Karla Friedricha Straussa, komendanta obozu w For-
cie VII w Toruniu, uniewinnionego przez sąd krajowy w Berlinie od zarzutów współudziału w morderstwach 
dokonanych w 1939 r. Zob. BArch, B 162/3242, Orzeczenie sądu krajowego w Berlinie w sprawie Karla Friedricha 
Straussa, 26 IX 1939 r., k. 1223–1235.
49 K.M. Pospieszalski, Hitlerowskie „prawo” okupacyjne w Polsce. Generalna Gubernia. Wybór dokumentów 
i próba syntezy, cz. 2, Poznań 1958, s. 33.
50 W 2013 r. IPN dotarł do fotografii z ekshumacji przeprowadzonej w Lasach Piaśnickich (niedaleko Wej-
herowa), co wpłynęło na bieg śledztwa w sprawie mordów w Piaśnicy, wznowionego przez gdański oddział 
Instytutu w 2011 r. Zob. IPN odnalazł nieznane zdjęcia z ekshumacji ofiar mordów w Piaśnicy, www.tokfm.pl/
Tokfm/1,103085,15013715,IPN_odnalazl_nieznane_zdjecia_z_ekshumacji_ofiar_mordow.html (dostęp: 25 X 
2014 r.).
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osądzenia czynów z uwagi na brak penalizacji ludobójstwa, a tym samym brak mechanizmów 
skutecznego procedowania w sprawach o ludobójstwo. Istniała jednakże możliwość powołania 
się na przepisy IV konwencji haskiej, która zakazywała „zabijania albo ranienia zdradziecko 
osób, należących do ludności lub do wojsk nieprzyjaciela” (art. 23 lit. b regulaminu do kon-
wencji). Zarówno Rzeczpospolita Polska, jak i Cesarstwo Niemieckie (później jego sukcesorzy, 
czyli Republika Weimarska i III Rzesza) były stronami umowy. Słabość konwencji objawiała się 
w niepowołaniu odpowiednich organów, które mogłyby sądzić czyny przestępcze nią zakazane, 
oraz instytucji kontroli międzynarodowej, strzegących wykonywania przez sygnatariuszy jej 
postanowień. Badanie prawne (w tym wypadku historycznoprawne) każdego kazusu masowych 
mordów ma zatem na celu nie tylko konkretną oraz indywidualną kwalifikację czynów. Jego 
rezultaty powinny prowadzić do udoskonalenia prawa, tak aby dawało podstawy do oskarżenia 
sprawców eksterminacji, których metody nie są współcześnie znane.
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Amerykańska pomoc prywatna dla Grecji 
w latach 1940–1947 na przykładzie Greek War 
Relief Association

Wybuch wojny i początki istnienia Greek War Relief Association

Klęska Francji po niespodziewanie szybkiej kampanii wojsk niemieckich, a przede wszystkim 
włączenie się do wojny faszystowskich Włoch stawiały Grecję w położeniu, którego premier 
i dyktator Ioannis Metaxas starał się za wszelką cenę uniknąć. Ateny, pozostawione same sobie, 
uważane przez Berlin za stronnika Wielkiej Brytanii, stały się wymarzonym celem, dzięki któremu 
Mussolini mógł w końcu wykazać, że armia włoska potrafi dokonać czegoś więcej niż aneksja 
bezbronnej Albanii czy zwycięstwo z leżącą na końcu świata Abisynią. Wielokrotne zapewnienia 
ze strony Duce o polityce przyjaźni wobec Grecji i chęci pozostania z nią w dobrych stosunkach 
oraz próby zachowania przez Grecję neutralności wobec zdarzeń w Europie stwarzały iluzję 
pokojowego współistnienia. Jednak działania podejmowane przez Włochy kazały wątpić w słowa 
płynące z Rzymu. Rozwój wydarzeń z każdym dniem potwierdzał obawy Greków, że wybuch 
konfliktu jest kwestią najbliższych tygodni, a nawet dni1.

Ioannis Metaxas, obudzony ze snu przez ambasadora włoskiego, otrzymawszy ultimatum 
niedające żadnej możliwości kompromisu, odrzucił wszelkie zawarte w nim żądania, odpowiada-
jąc półlegendarnym „Ochi!” (Nie!)2. Był 28 października 1940 r., rocznica triumfalnego marszu 
Mussoliniego na Rzym. Podobnie jak w 1922 r., zakładano, że szybkie zwycięstwo nad Grecją 
rozpocznie czas wielkich sukcesów faszystów i armii włoskiej, co miało raz na zawsze pokazać, 
że Włochy są równie potężnym państwem jak niezwyciężona dotychczas III Rzesza3.

Wybuch wojny wywołał w Grekach ogromny entuzjazm, a stanowcze oświadczenie premiera 
Metaxasa sprawiło, że w podzielonym społeczeństwie zapanowała, jak chyba nigdy dotychczas, 
niespotykana solidarność władzy i ludu. W ciągu zaledwie kilku dni wojna, która miała się toczyć 
w obronie napadniętego kraju, przeistoczyła się w walkę wyzwoleńczą ludności greckiej zamiesz-
kującej południową Albanię4. Walkę greckiego Dawida z włoskim Goliatem z zainteresowaniem 
śledzono na całym świecie. Podkreślano z dumą, że ojczyzna demokracji nie uległa przeważającej 
sile wroga, dano tym samym nadzieję innym krajom podbitym przez państwa Osi5.

1 S. Zotos, Greece. The Struggle for Freedom, New York 1967, s. 3–5.
2 G. Ciano, Dziennik 1937–1943, Pułtusk 2006, s. 569; S. Zotos, Greece…, s. 6–8; A. Brzeziński, Grecja, War-
szawa 2002, s. 109.
3 S. Zotos, Greece…, s. 6; R. Clogg, Historia Grecji nowożytnej, tłum. W. Gałąska, Warszawa 2006, s. 144.
4 R. Clogg, Historia…, s. 144.
5 W prasie światowej wojna włosko-grecka była szeroko komentowana. Szczególny wyraz temu dawano przez 
karykatury i artykuły ośmieszające Mussoliniego i jego „niepokonaną armię”. Nawet w okupowanej przez Niemców 
Warszawie wyśmiewano się z klęski Włochów. W 1943 r. GWRA opublikował zbiór listów, tekstów i karykatur 
sławiących heroizm i męstwo Greków w walce z państwami Osi. Zob. Lest we Forget that Noble and Immortal 
Nation, Greece, New York 1943.
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Wsparcie płynęło z całego świata. Szczególnie szybko zareagowała społeczność grecka zamiesz-
kująca USA. Tego samego dnia, kiedy prasa na całym świecie informowała o inwazji włoskiej 
na Grecję, w dwóch największych greckojęzycznych gazetach wydawanych w Stanach Zjedno-
czonych – nowojorskich „Ethnikos Kerix” („National Herald”) i „Atlantis”6 – ukazały się apele 
wzywające do wsparcia walczącej ojczyzny7. Odzew był natychmiastowy. W całym kraju zaczęły 
powstawać komitety lokalne, które miały jeden cel – jak najszybsze wsparcie Grecji. Jednak rychło się 
okazało, że bez ogólnokrajowej koordynacji jakiekolwiek wsparcie na szeroką skalę jest niemożliwe.

Przewidując, że nie obejdzie się bez centralnie zorganizowanej pomocy, abp Athenagoras, 
głowa Greckiego Kościoła Prawosławnego w Ameryce Północnej i Południowej, 7 listopada 
1940 r. zwołał spotkanie z przedstawicielami społeczności greckich. Celem miało być połączenie 
sił istniejących już towarzystw pomocowych oraz ujednolicone działanie na rzecz pomocy walczą-
cej Grecji. W rezultacie już następnego dnia powołano Greek War Relief Association (GWRA)8, 
na którego czele stanął niezwykle wpływowy przedsiębiorca Spyros Skouras, późniejszy szef 
wytwórni filmowej 20th Century Fox9. W dokumentach założycielskich można było przeczytać, 
że celem towarzystwa jest: „zabieganie, otrzymywanie i zbieranie pieniędzy, funduszy i składek, 
które przyczynią się do wsparcia i pomocy charytatywnej w celu złagodzenia cierpienia i nie-
szczęścia narodu greckiego”10.

W ciągu zaledwie jednego tygodnia prawie 350 wspólnot kościelnych i ponad dwa tysiące 
towarzystw i organizacji ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Ameryki Południowej przyłączy-
ło się do GWRA. W ten sposób utworzono największą prywatną instytucję, której celem było 
wsparcie Grecji walczącej z faszystowskimi Włochami. Tak szybka i skuteczna organizacja była 
możliwa dzięki mobilizacji i połączeniu działań praktycznie wszystkich istniejących wcześniej 
„greckich” instytucji charytatywnych, przede wszystkim największych American Hellenic Educa-
tional Progressive Association (AHEPA) oraz Greek-American Progressive Association (GAPA).

Innym sposobem dotarcia do jak największej części społeczeństwa było zaproszenie do 
współpracy wielu szanowanych osobistości świata polityki, nauki i Hollywood. Swoje poparcie 
dla GWRA i uczestnictwo w jego działalności zgłosiły osoby z pierwszych stron gazet. Wśród 
nich znaleźli się najwięksi producenci filmowi tamtych czasów: Samuel Goldwyn, David Selznick 
i Jack Warner, gwiazdy kina: Bette Davis, Clark Gable, Carole Lombard czy pierwsze damy Ame-
ryki – Grace Coolidge i Eleanor Roosevelt. Spośród prawie czterystu członków Obywatelskiego 
Komitetu Krajowego tylko dziewiętnaście osób było związanych ze społecznością grecką. Był to 
ogromny sukces propagandowy, a popularność i wpływy tych osób sprawiły, że GWRA szybko 
stał się rozpoznawalną instytucją, nie tylko w społeczności greckiej, lecz także w całych Stanach 
Zjednoczonych11. Warto podkreślić w tym miejscu fakt, że znaczna część osobistości aktywnie 
włączyła się w niesioną pomoc, np. Harold Vanderbilt, prezes New York Central Railroad, który 
został honorowym przewodniczącym GWRA, a ukoronowaniem jego działalności była organiza-

6 A. Karpathakis, Greek and Greek Americans. 1870–1940 [w:] Immigrants in American History. Arrival, 
Adaptation and Integration, red. B.E., Santa Barbara 2013, s. 401; V. Papacosma, The Greek Press in America, 
„Journal of the Hellenic Diaspora”, styczeń 1979, s. 45–61; http://triceratops.brynmawr.edu/dspace/bitstream/
handle/10066/5208/Papacosma_5_4.pdf?sequence=1 (dostęp: 20 II 2015 r.).
7 A. Kyrou, Operation Blockade. Greek-American Humanitarianism during World War II, „Estiator”, paź-
dziernik 2012, http://www.estiator.com/index.php?option=com_content&view=article&id=259:operation-
-blockade&catid=39:cover-story (dostęp: 21 II 2015 r.).
8 Hoover Institution Archives (HIA), Greek Subject Collection (GSC), box 1, XX756-33.11, Greek War Relief 
Association (GWRA), Destination: Greece, s. 1.
9 A. Kyrou, Operation…
10 HIA, GSC, box 1, XX756-33.11, GWRA, Destination: Greece, s. 1.
11 A. Kyrou, Operation…
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cja uroczystej kolacji dla króla greckiego Jerzego II i premiera Emmanouila Tsouderosa, którzy 
w czerwcu 1942 r. odwiedzili Stany Zjednoczone12.

Swoje uznanie dla skuteczności GWRA na początku grudnia 1940 r. wyraził król Jerzy II, 
który dziękując za okazane wsparcie i pomoc w pierwszych tygodniach wojny, w takich słowach 
zwracał się do prezydenta Roosevelta: „Szlachetni Amerykanie niejednokrotnie w przeszłości 
udzielali wydatnej pomocy mojemu krajowi we wszystkich krytycznych momentach jego historii 
i również powstała ostatnio organizacja Greek War Relief Association jest kolejnym dowodem na 
to, że filhellenizm nadal dziś inspiruje Amerykanów w ich wzniosłych celach”13.

Działalność podczas wojny i okupacji
W działalności GWRA w latach 1940–1947 można zasadniczo wyróżnić trzy okresy. Pierwszy, 

od listopada 1940 r. do kwietnia 1941 r., obejmuje pomoc dla Grecji podczas wojny z państwami 
Osi, a w szczególności walkę z faszystowskimi Włochami. W ciągu tych kilku miesięcy dzięki 
niezwykłemu poparciu społeczeństwa amerykańskiego GWRA udało się otworzyć 964 oddziały 
lokalne w różnych miejscach w Ameryce Północnej14. Miały one za zadanie nie tylko zbiórkę 
funduszy, lecz także zakrojoną na szeroką skalę akcję informacyjną w prasie i radiu, aby „wszel-
kimi dostępnymi sposobami przybliżyć opinii publicznej sytuację w Grecji”15.

Okres ten okazał się nadzwyczaj owocny. W ciągu pięciu miesięcy przed nastaniem okupacji 
niemieckiej udało się zebrać blisko 3,5 mln dolarów dla Aten. Począwszy od 13 grudnia 1940 r., 
regularnie, cotygodniowo przekazywano do Grecji 250 tys. dolarów, których rozdysponowa-
niem zajmował się ustanowiony na miejscu Komitet Vanderbilta (The Vanderbilt Committee) 
z ambasadorem amerykańskim Lincolnem MacVeaghem na czele. Dzięki jego staraniom środki te 
zostały praktycznie w całości wykorzystane na zakup żywności, ubrań, paliwa i medykamentów, 
a także jako wsparcie dla ofiar inwazji włoskiej i ich rodzin16. Zgodnie z informacjami zawartymi 
w Raporcie dokonań, w omawianym okresie GWRA dostarczył do Grecji pomoc w wysokości 
3 819 395 dolarów, z czego ponad 3 335 000 dolarów stanowiły przekazy pieniężne przeznaczo-
ne m.in. na obsługę kuchni polowych, wsparcie dla Greckiego Czerwonego Krzyża oraz pomoc 
rodzinom walczących i poległych żołnierzy17.

Dopełnieniem pomocy pieniężnej miały być środki, które GWRA wraz z Amerykańskim 
Czerwonym Krzyżem wysłał do Aten drogą morską na czterech statkach. Niestety nie zdołały one 
dotrzeć do Grecji przed majem 1941 r., a jakakolwiek pomoc od momentu rozpoczęcia okupacji 
niemieckiej stała się niemożliwa.

Kolejnym okresem działalności GWRA jest czas okupacji hitlerowskiej pomiędzy kwietniem 
1941 r. a październikiem 1944 r. Były to w nowożytnej historii Grecji najcięższe lata, w czasie 
których kraj dotknięty został nie tylko utratą niezależności, lecz przede wszystkim największym 
w historii głodem, doprowadzającym do śmierci prawie 300 tys. ludzi, w większości mieszkańców 
Salonik i metropolii ateńskiej18.

12 Foreign Relations of the United States (FRUS), 1942, t. 2, s. 797.
13 FRUS, 1940, t. 3, s. 568.
14 GWRA, 12 000 000, New York 1946, s. 1.
15 HIA, GSC, box 1, XX756-33.11, GWRA, Destination: Greece, s. 2.
16 Ibidem.
17 Z tej kwoty tylko niespełna 0,5 mln dol. przeznaczono na zakup i dostarczenie do Grecji materiałów, w więk-
szości leków. Zob. HIA, GSC, box 1, XX756-33.11, GWRA, Record of Accomplishments, s. 1.
18 M. Mazower, Inside Hitler’s Greece. The Experience of Occupation, 1941–1944, New Heaven 2001, s. 37–41; 
V. Hionidou, Famine and Death in Occupied Greece, 1941–1944, New York 2006, s. 33–39.
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Klęska Grecji i zajęcie jej przez wojska państw Osi sprawiły, że dalsza pomoc stanęła pod 
znakiem zapytania. Mimo to jeszcze w kwietniu 1941 r., a więc miesiąc przed zdobyciem przez 
Niemców Krety, podjęto decyzję, że istnienie towarzystwa jest niezbędne, a dalsza pomoc dla 
Grecji jest koniecznością. Zaznaczono przy tym, że w wyniku zaistniałej sytuacji należy skupić 
się na pomocy dla „wolnych wysp i greckich uchodźców”, a jednocześnie podkreślano, aby 
w tym samym czasie również „podjąć wszelkie starania w znalezieniu sposobności dla pomocy 
okupowanemu krajowi”19.

Okoliczności zmieniły się diametralnie w momencie ogłoszenia przez Wielką Brytanię blo-
kady morskiej, mającej na celu powstrzymanie jakiegokolwiek wsparcia dla wojsk niemieckich 
na Bałkanach. Doprowadziło to w krótkim czasie do zmniejszenia dostaw żywności do Grecji, 
a w konsekwencji do głodu, którego skutki zaczęły dawać o sobie znać już latem 1941 r. Pierw-
sze informacje o tragicznej sytuacji w Grecji, w szczególności w rejonie Aten i Pireusu, zaczęły 
pojawiać się w prasie amerykańskiej na początku lipca20. Masowe rekwizycje, słabe zbiory, 
a przede wszystkim rabunkowa polityka okupantów dopełniły reszty. Warunki w okupowanym 
kraju stały się tragiczne21.

Na taki rozwój wypadków GWRA był zupełnie nieprzygotowany. Pierwotne plany konty-
nuowania pomocy i dostarczania jej pozostającym poza niemiecką kontrolą wyspom greckim 
i przebywającym na nich uchodźcom trzeba było odłożyć. Brytyjska blokada Morza Śródziem-
nego nie dopuszczała bowiem w tamte rejony nawet statków państw neutralnych czy konwojów 
z pomocą humanitarną na pokładzie. Dochodzące do USA coraz częstsze sygnały o braku żywności 
i pojawiających się symptomach głodu w Grecji spowodowały, że na łamach gazet amerykańskich 
rozpoczęto kampanię, której celem było wywarcie nacisku przez Waszyngton na politykę Wiel-
kiej Brytanii w kwestii zniesienia blokady22. Zaangażowanie najważniejszych osób w państwie, 
w tym prezydenta Roosevelta i podsekretarza stanu Sumnera Wellesa, w październiku 1941 r. 
przyniosło zamierzony rezultat. Przedstawiony przez GWRA plan, zakładający zakup żywności 
w Turcji – kraju neutralnym, znajdującym się „we wnętrzu” blokady brytyjskiej – a następnie 
dostarczenie jej do Grecji pod nadzorem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, został zaak-
ceptowany przez rządy brytyjski i amerykański. Pierwszy okręt, turecki SS Kurtuluş, z zakupioną 
w pełni ze środków GWRA żywnością dotarł do Grecji na początku października 1941 r.23 Nie-
stety, z zakładanych 50 tys. ton żywności do sierpnia 1942 r. udało się dostarczyć nieco ponad 
14 tys. ton. Na przeszkodzie stanęły kłopoty Turcji, która już w styczniu poinformowała, że nie 
będzie w stanie dalej dostarczać żywności dla Grecji24. Koszty tej operacji GWRA szacował na 
1,4 mln dol.25

W tym samym czasie organizowano również pomoc dla uchodźców i żołnierzy greckich na 
Bliskim Wschodzie, w szczególności dla tych znajdujących się w Afryce Północnej. Z zebranych 
w USA środków udało się wyposażyć i dostarczyć do Egiptu trzy szpitale polowe oraz piętnaście 
mobilnych stacji odkażających, których koszt wyniósł niespełna 150 tys. dol.26

19 HIA, GSC, box 1, XX756-33.11, GWRA, Destination: Greece, s. 3–4.
20 A. Kyrou, Operation… Grecja nawet przed wojną nie była w stanie wyprodukować wystarczającej ilości zboża, 
by wyżywić swoich obywateli. Import pszenicy wynosił ponad 40% ogólnych potrzeb.
21 Już w czerwcu 1941 r. dzienna racja chleba w Atenach została zmniejszona z 300 g do niecałych 200 g. 
Zob. M. Mazower, Inside Hitler’s Greece…, s. 28.
22 HIA, GSC, box 1, XX756-33.11, GWRA, Destination: Greece, s. 4.
23 Ibidem.
24 V. Hionidou, Famine…, s. 130.
25 HIA, GSC, box 1, XX756-33.11, GWRA, Destination: Greece, s. 4–5.
26 Ibidem, s. 5.
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Problemy Turcji oraz docierające do USA coraz liczniejsze relacje o sytuacji w okupowa-
nym kraju sprawiły, że diaspora grecka ponownie rozpoczęła kampanię wywierania nacisku na 
Londyn. Jej intensywność wzrastała, kiedy wiadomości docierające z Aten stawały się gorsze27. 
W rezultacie w lutym 1942 r. Brytyjczycy wyrazili zgodę na zniesienie blokady dla neutralnych 
statków z pomocą humanitarną. Było to wynikiem zarówno międzynarodowych nacisków na rząd 
Winstona Churchilla, jak i raportów wywiadu brytyjskiego, który przekonywał, że propaganda nie-
miecka z całą stanowczością obarcza winą za obecną sytuację w Grecji brytyjską blokadę morską. 
Podobnego zdania był zresztą Oliver Lyttelton, minister-rezydent na Bliskim Wschodzie, który 
w korespondencji do premiera Churchilla podkreślał „makabryczność cierpień pamiętanych przez 
pokolenia”. Obawiał się również tego, że zaistniała sytuacja wsparta „nieprzyjacielską propagandą 
stara się odciągnąć Greków od naszej sprawy, zrzucając winę za ich cierpienia na naszą blokadę”28.

W końcu w czerwcu 1942 r. udało się ustalić warunki porozumienia, na mocy którego program 
dostaw żywności dla głodującej Grecji został ponownie uruchomiony29. Utworzony z przedstawi-
cieli Grecji oraz dyplomatów szwajcarskich i szwedzkich komitet pod nazwą Joint Relief Com-
mission (JRC) rozpoczął działalność w sierpniu 1942 r. Pierwsze trzy szwedzkie statki – Formosa, 
Eros i Camelia – wypłynęły z portu w Montrealu już 7 sierpnia, wioząc na pokładach 15 tys. 
ton zboża ofiarowanego przez rząd kanadyjski oraz 50 ton sprzętu medycznego zakupionego ze 
środków Amerykańskiego Czerwonego Krzyża i Kanadyjskiego Funduszu Pomocowego30.

W 101 misjach humanitarnych, wysłanych przez GWRA, lecz oficjalnie pod auspicjami 
Szwedzkiego Czerwonego Krzyża, dostarczono do Grecji prawie 700 tys. ton żywności, 20 tys. 
ton lekarstw i najpilniejszych środków (operacja „Blockade”)31. Koszty operacji i jej zabezpie-
czenia przez GWRA wyniosły ponad 100 mln dol.32 Samo towarzystwo pomiędzy kwietniem 
1941 a październikiem 1944 r. wyasygnowało na ten cel ponad 11,5 mln dol.33 W dużej mierze 
działania GWRA uchroniły Grecję od powtórnej katastrofy głodu, zapobiegając, jak się szacuje, 
śmierci nawet jednej trzeciej mieszkańców tego kraju.

Podsekretarz stanu USA Dean Acheson w telegramie do ambasadora amerykańskiego w Grecji 
Lincolna MacVeagha z 6 kwietnia 1945 r. informował, że całkowite wsparcie dostarczone przez 
różnych dobroczyńców, rozdzielone przez Komisję Administracyjną ds. Pomocy Grecji od sierpnia 
1942 do marca 1945 r., wyniosło ponad 79 mln dol., z czego GWRA przeznaczył 3,25 mln dol. 
w postaci jedzenia, lekarstw, ubrań oraz najpotrzebniejszego sprzętu i paliwa34. Całkowita suma, 
jaka została zebrana i przekazana Grecji walczącej z państwami Osi pod różnymi postaciami, była 
jednak jeszcze większa. Ostatecznie wyniosła niespełna 15,375 mln dol., co przy uwzględnieniu 
inflacji stanowiłoby dzisiaj ogromną kwotę 223 mln dol.35 Była to najwyższa kwota przeznaczona 
na pomoc dla Grecji z prywatnych funduszy, a niejednokrotnie przewyższała również pomoc 
państwową czy ponadnarodową36.

27 Surowe statystyki pokazywały, że w samych Atenach dziennie mogło umierać z głodu prawie 1000 osób. 
Zob. P. Papastratis, British Policy towards Greece during the Second World War, 1941–1944, Cambridge 1984, 
s. 114–115.
28 Ibidem, s. 117.
29 HIA, GSC, box 1, XX756-33.11, GWRA, Destination: Greece, s. 7–8.
30 Ibidem, s. 8.
31 Ibidem, s. 9.
32 A. Kyrou, Operation…
33 HIA, GSC, box 1, XX756-33.11, GWRA, Record of Accomplishments, s. 2.
34 FRUS, 1945, t. 8, s. 206–207.
35 Wyliczenie za: http://www.davemanuel.com/inflation-calculator.php.
36 FRUS, 1945, t. 8, s. 207. Rząd Argentyny przeznaczył na pomoc dla Grecji 1,8 mln dol., z kolei Amerykańskiemu 
Czerwonemu Krzyżowi udało się zebrać niespełna 2 mln dol., w większości w lekach i żywności.
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Działalność powojenna

Ostatni okres, kiedy samodzielna pomoc ze strony GWRA była dostarczana na Peloponez, 
przypada na lata 1944–1947, w których ponadto można wyróżnić dwa podokresy, z cezurą przy-
padającą na jesień 1946 r.37

Wyzwolenie Grecji spod okupacji niemieckiej w październiku 1944 r. nie było końcem dzia-
łalności Towarzystwa. Wręcz przeciwnie, pojawiły się wówczas możliwości szerszego i bar-
dziej ukierunkowanego wspierania dzieła odbudowy zrujnowanego kraju38. Warunki szczególnie 
sprzyjające takiej pomocy stworzyło nawiązanie przez GWRA w kwietniu 1945 r., współpracy 
z rozpoczynającą działalność w Grecji United Nations Relief and Rehabilitation Administration 
(UNRRA)39. Współpraca ta trwała ponad dwa lata, o bliskości zaś obu organizacji w Grecji najle-
piej świadczyły wspólny personel i przeprowadzane przez cały okres kampanie40. Nie oznaczało 
to wcale, że GWRA złożył swoją misję na barki „potężniejszej siostry”.

Jeszcze w tym samym miesiącu, w którym biało-niebieska flaga znów zawisła nad Akropolem, 
w Atenach została otwarta główna kwatera GWRA, a do Grecji przybyła grupa wyszkolonego 
personelu, aby nieść – jak pisano w broszurze z 1946 r. – pomoc „znajdującym się w największej 
potrzebie: chorym i dzieciom”41. A tych, jak wyliczali pracownicy Towarzystwa, było bardzo 
dużo. Prawie jedna trzecia populacji – 2 mln osób – cierpiała na malarię, a kolejne 500 tys. cho-
rowało na zapalenie płuc42. Aby jak najszybciej dotrzeć do jak największej grupy potrzebujących 
i skutecznie udzielić im pomocy, GWRA rozpoczął program budowy niewielkich gabinetów 
ambulatoryjnych na terenie całego kraju, w szczególności na terenach wiejskich. Do lipca 1946 r. 
około 345 takich klinik zostało otwartych na prowincji greckiej43. Żeby zapewnić ciągłość i cało-
ściowe funkcjonowanie opieki zdrowotnej w Grecji, planowano w najbliższej przyszłości budowę 
około 150 centrów medycznych w trudno dostępnych terenach i na wyspach greckich. Każde 
z nich miało zapewnić kompleksową pomoc medyczną, począwszy od opieki ambulatoryjnej 
i chirurgicznej, na dentystycznej skończywszy. Miały dysponować aparatami rentgenowskimi 
oraz laboratoriami, co w ówczesnych czasach było niezwykle nowoczesnym wyposażeniem44. 
Aby jeszcze bardziej usprawnić pomoc i dotarcie do najtrudniejszych rejonów górskich, za środki 
zebrane podczas zbiórek w USA zakupiono i przystosowano dwadzieścia specjalnych pojazdów 
(mobilnych centrów), zaopatrzonych w niezbędny sprzęt ambulatoryjny. Miały one nieść pomoc 
w najbardziej odległych miejscach.

Cała powyższa kampania była przez GWRA szeroko nagłaśniana w wydawanym w Nowym 
Jorku „Newsletterze”, który począwszy od 1940 r., starano się wydawać raz w miesiącu45.

Kolejnym niezwykle istotnym programem zainicjowanym przez GWRA była kampania 
pomocy sierotom greckim. Jak szacowano, spośród około 2 mln dzieci żyjących w Grecji prawie 

37 Od listopada 1946 r. rozpoczęła się akcja „12 mln w 1947”.
38 HIA, GSC, box 1, XX756-33.11, GWRA, Destination: Greece, s. 1.
39 GWRA, 12 000 000, s. 7.
40 Xanthaky, Director of UNRRA Mission, appointed Greek War Relief Executive, „GWRA News Letter” 1946, 
nr 2, s. 3. Nowym wiceprzewodniczącym GWRA został jeden z byłych szefów UNRRA George Xanthaky.
41 Ibidem, s. 17; GWRA, 12 000 000, s. 2.
42 HIA, GSC, box 1, XX756-33.11, GWRA, Destination: Greece, s. 17.
43 Ibidem, s. 17–18.
44 Ibidem, s. 19.
45 Na przykład: New Mobile Units Start Field Service in Greece, „GWRA News Letter” 1946, nr 2, s. 4; GWRA 
Medical Service on Peloponnesus, „GWRA News Letter” 1946, nr 3, s. 5; GWRA Health Center, „GWRA News 
Letter” 1946, nr 5, s. 1.
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370 tys. było sierotami lub półsierotami, a 60 tys. z nich miało być pozbawionych jakiejkolwiek 
opieki i mieszkać na ulicy46.

Głównym celem kampanii było zapewnienie dzieciom ciepłych posiłków i opieki medycznej. 
Było to ważne, gdyż na początku 1946 r. niektóre części kraju ponownie zostały dotknięte głodem. 
Reakcja towarzystwa była natychmiastowa. W ciągu kilku tygodni wiosną 1946 r. przy współpracy 
z UNRRA i rządem w Atenach zostały zorganizowane tzw. stacje dokarmiania dzieci, z których 
według danych zawartych w Raporcie dokonań z listopada 1946 r. miało skorzystać 1,2 mln dzieci. 
Koszt tej operacji wyniósł 1,37 mln dol.47 Jednym z aspektów pomocy sierotom była przeprowadzona 
wśród diaspory greckiej kampania „przygarniania greckich dzieci”. Polegała na przeznaczeniu kwoty 
80 dol., która to kwota miała – według obliczeń GWRA – zapewnić dziecku roczne utrzymanie48.

Kontynuowana była również akcja zbierania składek na zakup jedzenia i artykułów pierwszej 
potrzeby. Jeszcze w ramach rozpoczętej w sierpniu 1942 r. akcji pomocy greckim weteranom 
i jeńcom wojennym, przebywającym w obozach we Włoszech i Niemczech, dostarczono prawie 
300 tys. paczek z żywnością i medykamentami, których koszt wyniósł ponad 850 tys. dol.49

Wielkim sukcesem zakończyła się zbiórka odzieży i obuwia dla potrzebujących w kraju. 
Zaangażowanie społeczności lokalnych, nie tylko wśród diaspory greckiej, wspieranych przez 
liczne amerykańskie radiostacje i gazety, sprawiło, że do lipca 1946 r. GWRA zgromadził około 
8,5 mln sztuk odzieży i za pośrednictwem UNRRA przesłał do Grecji50.

Wiosną 1945 r. GWRA przy współpracy z rządem greckim zainicjował dodatkowy program, aby 
odpowiedzieć na zapotrzebowanie społeczności greckiej w USA. Chodziło mianowicie o dostar-
czanie paczek adresowanych bezpośrednio do wskazanych mieszkańców Grecji. Program ten nie 
był w pełni popierany przez władze towarzystwa, gdyż jak można było przeczytać w dokumentach, 
priorytetem miała być pomoc całemu społeczeństwu Hellady, a nie wyłącznie rozwiązywanie 
problemów „własnych wsi i nomos”. Do sierpnia 1946 r. ponad 80 tys. paczek dostarczono do 
greckich domów, których adresy zostały wskazane przez rodziny i przyjaciół51.

Kolejnym programem, niejako połączonym z wysyłką darów, była kampania „Dar w naturze” 
(„Gift-in-Kind”), prowadzona między kwietniem 1945 r. a sierpniem 1946 r. oraz ogłoszona 
w lutym 1946 r. w jej ramach akcja „Podaruj Grecji zwierzę” („Give an Animal to Greece”). 
W czasie jej trwania, dzięki specjalnej współpracy z UNRRA, do gospodarstw w całej Grecji 
dostarczono zwierzęta o łącznej wartości ponad 1 mln dol. Projekt kosztował 2 785 705 dol. i za 
tę kwotę przywieziono około 11 tys. zwierząt – głównie krowy, konie i muły52.

Ostatnim projektem, przeprowadzonym w 1946 r. przez GWRA, o którym koniecznie trzeba 
wspomnieć, była ogłoszona w kwietniu kampania wysyłki pakietów żywnościowych pod wskazane 
adresy w całej Grecji, realizowana pod hasłem „Kup pakiet żywnościowy GWRA, by zwalczyć 
głód!”53. Jak można było przeczytać na plakatach i ulotkach, rozprowadzanych przez towarzystwo, 
w 35-funtowym zestawie znajdowało się wszystko, czego potrzebowały głodujące dzieci lub rodzina, 
aby przetrwać najcięższy czas. Żeby zachęcić do zaangażowania się w akcję, proponowano, by kupujący 
sam zdecydował, do kogo ma trafić pomoc, a jeśli nie miał rodziny w Grecji, to GWRA dysponował 

46 HIA, GSC, box 1, XX756-33.11, GWRA, Proposed Plan for Orphan Support in Greece, 6 II 1946 r., s. 1.
47 Ibidem, Record of Accomplishments, s. 2.
48 Ibidem, Destination: Greece, s. 19–20. W kwietniowym numerze „GWRA News Letter” można znaleźć kilka 
artykułów dotyczących wydatkowania środków i pomocy dla dzieci. Zob. „GWRA News Letter” 1946, nr 3, s. 1–4.
49 HIA, GSC, box 1, XX756-33.11, GWRA, Destination: Greece, s. 5.
50 Ibidem, s. 15.
51 Ibidem, s. 20.
52 GWRA Launches Campaign to Provide 10 000 Animals for Greek Farmers, „GWRA News Letter” 1946, nr 2, 
s. 1.
53 Ulotka GWRA z 1946 r.: „Buy a GWRA Food Package to Fight Famine!”.
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adresami, pod które można było przekazać żywność54. Cena niezależnie od ilości i miejsca zakupu 
zestawu wynosiła zawsze 12,75 dol. i pokrywała wszystkie koszty związane z pakowaniem i wysyłką.

Pod koniec lata 1946 r. wszystkie główne założenia pomocy dla Grecji zostały wypełnione 
przez GWRA, choć jak podkreślano, kampanie „będą trwały do momentu osiągnięcia pełnego 
sukcesu”. Do GWRA w Stanach Zjednoczonych oficjalnie zapisało się ponad 4 tys. przedstawi-
cieli diaspory greckiej, którzy jednocześnie deklarowali comiesięczne wpłaty w wysokości od 
jednego do 25 dol. W czasie trwania projektu, aż do momentu wyzwolenia Grecji, przekazali oni 
kwotę prawie 104 tys. dol.55

Całość pomocy i wsparcia dla obywateli greckich od chwili powstania towarzystwa w 1940 r. 
do sierpnia 1946 r. była nieporównywalnie większa. Jak szacowano, wydano ponad 20 mln dol., 
nie licząc kosztów organizacji operacji „Blockade”, programu „Dar w naturze” i wysyłki pakietów 
żywnościowych i ubrań56. Koszty tylko dwóch ostatnich wyniosły dodatkowe 9 275 000 dol.57

Ostatni okres działalności GWRA trwał od października 1946 r. do lutego 1947 r. Właśnie wtedy 
towarzystwo zostało członkiem ogólnokrajowej agencji CARE (Cooperative for American Rettances 
to Europe). Jeszcze na początku 1947 r. nic nie zapowiadało tak dużych zmian organizacyjnych.

Ogłoszony z wielkim rozmachem na łamach prasy w czerwcu 1946 r. program na rok 1947 
pod hasłem „Kampania 12 000 000 dol.” podkreślał konieczność kontynuowania pomocy dla 
Grecji „w celu zapobieżenia kryzysowi”, jaki jej zagrażał58. Jak można było przeczytać w Planie 
organizacyjnym GWRA dla Kampanii 1947 roku, podstawowym zadaniem było zebranie kwoty 
12 mln dol. i wykorzystanie jej na dalszą pomoc, przede wszystkim na budowę publicznych 
szpitali i ambulatoriów59. Zakładano, że dzięki hojnemu wsparciu mieszkańców całej Ameryki 
uda się osiągnąć główny cel, czyli „stworzenie pierwszy raz w historii Grecji nowoczesnego 
systemu medycznego”. Najlepszym tego dowodem miało być wybudowanie co najmniej stu 
centrów medycznych oraz trzech szpitali na 250 łóżek60. W tym zamierzeniu obiecał pomóc były 
prezydent Herbert Hoover, który pod koniec 1946 r. zgodził się objąć krajowe przewodnictwo 
nad kampanią GWRA, o czym szeroko donosiła prasa amerykańska61.

Mimo reorganizacji w lutym 1947 r. i włączeniu towarzystwa do struktur ogólnokrajowej pomo-
cy dla Europy GWRA dalej wykonywał powierzone zadania. Po nawiązaniu bliższej współpracy 
z innymi organizacjami greckimi – Pan-Arcadian Federation of America (PFA) i American Hellenic 
Educational Progressive Association – udało się doprowadzić do wybudowania dwóch szpitali, 
a mianowicie w Salonikach (AHEPA University Hospital, ukończony w 1951 r.) i Trypolisie (1950 r.), 
oraz nowoczesnego skrzydła w Szpitalu Zwiastowania w Atenach (Evangelismos Hospital, 1949 r.). 
W szczególności wybudowany od podstaw za kwotę ponad 3,5 mln dol. szpital w Trypolisie, będący 
przez lata największą i najnowocześniejszą tego typu placówką na Bałkanach, stał się widocznym 
symbolem pomocy ze strony organizacji greckich w Ameryce Północnej62. Do momentu, kiedy 
ostatecznie GWRA zakończyło swoją działalność, czyli do 1949 r., kontynuowało, choć już w mniej-
szym zakresie, dostawy pomocy humanitarnej i współtworzenie ośrodków medycznych na terenach 
górskich i wiejskich (powstało ich łącznie siedem, pierwszy jeszcze w 1946 r. w Chrysopolis).

54 GWRA Offers Prepared Food Parcels at all Inclusive Price of $ 12.75 for 35 lbs., „GWRA News Letter” 1946, 
nr 3, s. 1.
55 HIA, GSC, box 1, XX756-33.11, GWRA, Destination: Greece, s. 12.
56 Ibidem, s. 21.
57 HIA, GSC, box 1, XX756-33.11, GWRA, Record of Accomplishments, s. 3.
58 Directors approve $ 12 000 000 Campaign, „GWRA News Letter” 1946, nr 4, s. 1.
59 HIA, GSC, box 1, XX756-33.11, GWRA, Proposed Plan of Organization for GWRA 1947 Campaign.
60 GWRA, 12 000 000, New York 1946, s. 10–14.
61 Greek Relief drive headed by Hoover, „The New York Times”, 6 XII 1946.
62 Zob. http://www.panarcadian.org/about.
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Wsparcie w ramach doktryny Trumana i pozostała powojenna pomoc 
dla Grecji

Pomoc w ramach GWRA nie była oczywiście jedyną, jaką otrzymała Grecja po odzyskaniu 
niezależności. Jak stwierdzano w dokumentach ambasady amerykańskiej w Atenach, „bez pomocy 
z zewnątrz Grecja nie byłaby w stanie podjąć dzieła odbudowy”63. W ciągu niespełna trzech lat, od 
października 1944 r. do maja 1947 r., czyli od wyzwolenia Grecji do momentu, kiedy prezydent 
Harry Truman podpisał specjalną ustawę sankcjonującą wsparcie dla Grecji w ramach doktryny 
powstrzymywania (Public Law 75), około miliarda dolarów zostało przekazanych Atenom w for-
mie najróżniejszej pomocy64.

Grecja, pozostająca poza głównym kręgiem zainteresowań Stanów Zjednoczonych do 1947 r., 
największe wsparcie uzyskała od Wielkiej Brytanii, która była gwarantem interesów bloku zachod-
niego w basenie Morza Śródziemnego. Z tytułu pomocy wojskowej i wsparcia logistycznego armii 
greckiej, a także stabilizacji drachmy, tylko od stycznia 1946 r. do maja 1947 r. Wielka Brytania 
przekazała rządom w Atenach ponad 176 mln dol.65

Kolejną znaczącą pomocą były dostawy w ramach UNRRA, która swoją działalność w Grecji 
rozpoczęła dopiero w kwietniu 1945 r. Dostarczono produkty za ponad 416 mln dol., z kolei wiel-
kość 2 667 500 ton dostaw stawiała Grecję na drugim miejscu pod względem przyjętej pomocy66.

Ostatnim większym wsparciem dla Grecji były środki przekazane w ramach programu Lend-
-Lease, dzięki któremu Ateny otrzymały ponad 80 mln dol., w większości w postaci żywności 
i wyposażenia wojskowego oraz pożyczki rządu amerykańskiego i Export-Import Banku, kon-
trolowanego również przez Waszyngton. Suma niskooprocentowanych kredytów, których spłata 
rozłożona została na 25 lat, wyniosła łącznie ponad 125 mln dol.67 Warto zaznaczyć w tym miejscu, 
że administracja prezydenta Trumana do 1947 r. z dystansem podchodziła do podejmowania zobo-
wiązań finansowych w Grecji. Wynikać to mogło z faktu niechęci do angażowania się w rejonach, 
gdzie nie zauważano żywotnych interesów, a także silnych tendencji izolacjonistycznych wśród 
sporej części establishmentu68.

Działalność GWRA była niezwykle doniosłym przejawem solidarności społeczności greckiej 
zamieszkującej Stany Zjednoczone. Jej ogromna mobilizacja i determinacja przełożyły się na nad-
spodziewany sukces całego przedsięwzięcia. Licząca niespełna 700 tys. osób diaspora sprawiła, 
że cała Ameryka zaangażowała się w pomoc małemu krajowi leżącemu gdzieś na końcu świata. 
Znamienne w tym wszystkim są słowa głowy greckiego Kościoła prawosławnego abp. Aten 
Damaskinosa, który dziękując GWRA za okazane podczas wojny wsparcie, mocno podkreślił, że 
to działanie uratowało jedną trzecią populacji greckiej od śmierci głodowej. Jak mówi stare greckie 
przysłowie, „nieważne, gdzie i po ilu latach, Grek zawsze będzie pamiętał o swojej ojczyźnie”.

63 HIA, GSC, box 1, XX756-33.11, U.S. Embassy, Economic Report on Greece, s. 7.
64 Ibidem, s. 7; M. Rączkiewicz, Grecja w polityce Stanów Zjednoczonych 1944–1963, Toruń 2011, s. 157–165.
65 Pomiędzy wyzwoleniem w październiku 1944 r. a rozpoczęciem pomocy w ramach doktryny Trumana z maja 
1947 r. Grecja otrzymała pomoc w wysokości prawie miliarda dolarów. Na tę kwotę składały się: 350 mln dol. 
w ramach dostaw z UNRRA, 80 mln dol. z programu Lend-Lease, 125 mln dol. kredytów udzielonych przez rząd 
USA i Export-Import Bank oraz 518 mln dol. pomocy dostarczonej przez Wielką Brytanię. Zob. HIA, GSC, box 1, 
XX756-33.11, U.S. Embassy, Economic Report on Greece, s. 7.
66 UNRRA najwięcej przeznaczyła na pomoc dla Włoch. Zob. E. O’Ballance, The Greek Civil War, 1944–1949, 
New York 1966, s. 154.
67 HIA, GSC, box 1, XX756-33.11, U.S. Embassy, Economic Report on Greece, s. 7.
68 M. Rączkiewicz, Grecja…, s. 118–120.
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Proces Ernsta Boepplego – zastępcy sekretarza 
stanu w rządzie Generalnego Gubernatorstwa

,,Zadaniem niezawisłych sądów polskich będzie zapewnić szybki wymiar sprawiedliwości. 
Żaden niemiecki zbrodniarz wojenny […] nie może ujść kary”. Słowa, wyrażone 22 lipca 
1944 r. w Manifeście Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN), wskazywały na 
jeden z naczelnych celów powojennych władz polskich. Szybkie rozliczenie zbrodni nazistow-
skich stanowiło moralny obowiązek władz wobec milionów obywateli dotkniętych okupacją 
hitlerowską. Problematyki procesów zbrodniarzy wojennych w okresie Polski Ludowej nie 
można rozpatrywać w oderwaniu od zasad ustroju społeczno-politycznego państwa. Prawo 
karne tamtego okresu odgrywało istotną rolę w osiągnięciu naczelnych celów ideologicznych 
tego systemu.

Przedmiotem artykułu jest prowadzony od 12do 14 grudnia 1949 r. w Krakowie proces karny 
Ernsta Boepplego, byłego zastępcy sekretarza stanu rządu Generalnego Gubernatorstwa.

Ernst Boepple został ekstradowany do Polski 18 października 1947 r. z amerykańskiej strefy 
okupacyjnej w Niemczech. Oskarżono go o maltretowanie, bicie i mordowanie obywateli polskich. 
Sąd Apelacyjny w Krakowie skazał go na karę śmierci za ,,zbrodnie przeciw pokojowi, zbrodnie 
wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i przynależność do SS”. Wyrok wykonano 15 grudnia 
1950 r. w Krakowie1.

Ernst Boepple zasiadł na ławie oskarżonych jako zbrodniarz hitlerowski z terenu okupowanej 
Polski. Nie był jednak mordercą w typie Himmlera czy Hoessa, którzy bezpośrednio wysyłali na 
śmierć miliony ludzi. Był tzw. zbrodniarzem w białym kołnierzyku, pozostawał w cieniu gene-
ralnego gubernatora Hansa Franka czy jego zastępcy Josefa Bühlera.

Proces Boepplego był przykładem procesu karnego przeciwko zbrodniarzowi wojennemu. 
Jego przebieg oparto na nowym systemie wymiaru sprawiedliwości, jaki powstał w Polsce po 
1944 r. Dlatego omówienie procesu wymaga uprzedniego zwrócenia uwagi na tło polityczne roz-
woju ustawodawstwa w okresie powojennym. Proces Boepplego był niezgodny z podstawowymi 
zasadami praworządności z dwóch względów. Po pierwsze, zdecydowały o tym immanentne 
cechy podejścia do prawa i wymiaru sprawiedliwości po 1944 r. Po drugie, sam proces obfitował 
w różne nieprawidłowości.

Prawo w Polsce Ludowej
Grzegorz Jakubowski we wstępie do książki Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 

1944–1950 podkreśla, że budowa wymiaru sprawiedliwości w Polsce Ludowej wiązała się ści-
śle z formowaniem systemu polityczno-społecznego po drugiej wojnie światowej. Systemowi 

1 E. Kobierska-Motas, Ekstradycja przestępców wojennych do Polski z czterech stref okupacyjnych Niemiec 
1946–1950, cz. 2, Warszawa 1992, s. 43–44.
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wymiaru sprawiedliwości w Polsce przyznano rolę organu wspomagającego władzę, która miała 
kształtować nowy ustrój2.

Piotr Kładoczny w monografii Prawo jako narzędzie represji w Polsce Ludowej (1944–1956) 
zaznacza, że władza komunistyczna używała prawa karnego jako skutecznego instrumentu polityki. 
Przepisy budowano w taki sposób, aby ich stosowanie i interpretacja pozwalały na osiągnięcie 
założonych przez reżim celów3. 

 Przy tworzeniu wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie prawa karnego wprowadzano liczne 
ustawy szczególne, które uzupełniały lub ograniczały stosowanie przepisów kodeksu karnego 
z 1932 r. Daleko idącym reformom poddano kodeks postępowania karnego z 1928 r. Za pomocą 
szczegółowych przepisów wdrożono regulację postępowań karnych, odpowiadającą założeniom 
nowego ustroju. W tym wypadku było to surowe rozprawienie się ze zbrodniarzami niemieckimi 
oraz innymi przeciwnikami państwa komunistycznego. Do takich aktów można zaliczyć np. dekret 
PKWN z dnia 12 września 1944 r. o specjalnych sądach karnych dla spraw zbrodniarzy faszystowsko-
-hitlerowskich czy dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o Najwyższym Trybunale Narodowym4.

Proces karania przestępców wojennych na ziemiach polskich miał się odbywać zgodnie 
z przepisami dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (tzw. sierpniówka). Określał on katalog kar dla 
zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną, 
jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego5. Dekret sierpniowy był pierwszym aktem prawa 
karnego nowej władzy, a w skali ogólnoeuropejskiej stanowił trzeci akt prawny dotyczący karania 
przestępców wojennych6.

Dekretem PKWN z 12 września 1944 r. do orzekania na podstawie dekretu sierpniowego 
powołano Specjalne Sądy Karne (SSK) do spraw zbrodniarzy faszystowsko- hitlerowskich7. Miały 
one status sądów doraźnych, zasięgiem obejmowały okręgi sądów apelacyjnych oraz podlegały 
bezpośrednio Kierownikowi Resortu Sprawiedliwości PKWN. Sprawy, prowadzone przez inne 
organy sądowe, a należące do właściwości sądownictwa specjalnego, zostały przekazane proku-
ratorom tych sądów według kryterium terytorialnego8. 

Idea doraźności SSK miała na celu nadanie szybkiego biegu postępowaniom przeciwko zbrod-
niarzom nazistowskim. Dekret o utworzeniu specjalnego sądownictwa precyzował następujące 
zasady: akt oskarżenia powinien być wniesiony w terminie 14 dni od daty ujęcia podejrzanego, 
termin rozprawy wyznaczony w ciągu 48 godzin, a wyrok z uzasadnieniem ogłoszony natych-
miast po naradzie sądu9. Nie pozostał on długo w mocy: dekret z 17 października 1946 r. zniósł 
SSK, a sprawy przez nie rozpatrywane przekazano do sądów okręgowych10. Powodem tej decyzji 
była konieczność unifikacji systemu sądowego oraz likwidacja mnogości instytucji wymiaru 
sprawiedliwości i rodzajów postępowań11.

2 G. Jakubowski, Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944–1950, Warszawa 2002, s. 11.
3 P. Kładoczny, Prawo jako narzędzie represji w Polsce Ludowej (1944–1956), Warszawa 2004, s. 9, 11–12.
4 A. Murzynowski, J. Rezler, Wymiar sprawiedliwości w Polsce w latach 1944–1970. Ustawodawstwo. Organi-
zacja i działalność, Warszawa 1972, s. 57–58, 62, 65–66.
5 Ibidem, s. 60–61.
6 E. Kobierska-Motas, Ekstradycja…, s. 6.
7 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 września 1944 r. o specjalnych sądach karnych 
dla spraw zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich, Dz.U. z 1944 r., nr 4, poz. 21, ISAP, http://isap.sejm.gov.pl/
DetailsServlet?id=WDU19440040021 (dostęp: 20 XI 2014 r.).
8 E. Kobierska-Motas, Ekstradycja…, s. 8–9.
9 Dz.U. z 1944 r., nr 4, poz. 21.
10 Dekret z dnia 17 października 1946 r. o zniesieniu specjalnych sądów karnych, Dz.U. z 1946 r., nr 59, poz. 324, 
ISAP, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19460590324 (dostęp: 28 XI 2014 r.).
11 G. Jakubowski, Sądownictwo…, s. 177.
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Na podstawie opublikowanego w 1948 r. przez Wydział Statystyczny Ministerstwa Spra-
wiedliwości Zestawienia wymiaru kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy i zdrajców 
narodu polskiego wynika, że SSK w latach 1944–1946 wydały wyroki skazujące w stosunku do 
3954 osób12.

Na podstawie deklaracji moskiewskiej13 z 30 listopada 1943 r. zbrodniarze hitlerowscy mieli 
zostać ekstradowani do państw, na których terenie popełnili zbrodnie w czasie okupacji (na 
zasadzie terytorialności). Aby ich osądzić na mocy dekretu z 22 stycznia 1946 r., utworzono 
w Polsce Najwyższy Trybunał Narodowy (NTN)14. W latach 1946–1948 NTN rozpoznał siedem 
spraw zbrodniarzy wojennych. Były to: proces Artura Greisera, Amona Goetha, Ludwika Fishera 
oraz Josefa Meisingera, proces Ludwika Leista i Maxa Daumego, proces Rudolfa Hoessa, proces 
czterdziestu członków byłej załogi obozu KL Auschwitz-Birkenau, proces Alberta Foresta, proces 
Józefa Bühlera15. Ponadto NTN w pewnym sensie spełniał funkcje prawodawcze, gdyż do jego 
zadań należało wypracowanie i sformułowanie zasad prawnych dotyczących odpowiedzialności 
karnej za zbrodnie wojenne16. 

Sądownictwo Polski Ludowej stanęło przed dużym wyzwaniem przy rozpatrywaniu spraw 
zbrodniarzy wojennych, funkcjonariuszy administracji Generalnego Gubernatorstwa, załóg obo-
zów koncentracyjnych oraz innych przestępców z okresu okupacji. Skala tych czynów powodowała 
brak jakichkolwiek precedensów. Duże niedookreślenie norm, wprowadzanych ustawami szcze-
gółowymi oraz dekretem sierpniowym z 1944 r.17, będącym nadzwyczajnym aktem normatywnym 
działającym z mocą wsteczną, sprawiło, że wiele ustaleń sądów miało charakter pionierski18. 
Równocześnie dekrety i ustawy, stanowiące podstawę procesów zbrodniarzy, nie zapewniały 
oskarżonemu należytego prawa do obrony w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym19. 

Kolejnym czynnikiem utrudniającym prawidłową działalność trzeciej władzy była obsada 
sędziowska. W celu uzupełnienia braków kadrowych wprowadzono nadzwyczajne środki zarad-
cze. W styczniu 1946 r. uchwalono dekret zezwalający na powoływanie na stanowiska sędziów, 
prokuratorów, notariuszy oraz adwokatów osób, które nie ukończyły studiów prawniczych oraz 
odpowiednich aplikacji i nie miały zdanych egzaminów. Do pełnienia tych jakże ważnych funkcji 
mógł dopuszczać osobistą decyzją minister sprawiedliwości. Warunkiem były wysokie kwali-
fikacje osobiste, działalność naukowa, zawodowa, społeczna, polityczna oraz – jak formułował 
to przepis – dostateczna znajomość prawa. W ten sposób do kadr sądowych i prokuratorskich 
włączono ludzi ideowo mocno związanych z nowym ustrojem, jednocześnie wyeliminowano 

12 E. Kobierska-Motas, Ekstradycja…, s. 18.
13 Deklaracja moskiewska z 30 X 1943 r. to międzynarodowe porozumienie podpisane przez trzy mocarstwa: 
Związek Radziecki, Stany Zjednoczone oraz Wielką Brytanię. Deklaracja stanowiła formalną podstawę do karania 
zbrodniarzy wojennych według zasady terytorialności. Zbrodniarze wojenni mieli być osądzeni przez sądy tych 
państw, na których terytorium popełnili czyny. Swoim zakresem nie precyzowała sprawy osądzenia przestępców 
wojennych, których czyny trudno było umiejscowić, dlatego powzięto decyzję o poddaniu tej grupy zbrodniarzy 
wymiarowi sprawiedliwości złożonemu z rządów sprzymierzonych. Zob. A. Rückerl, Ściganie karne zbrodni 
hitlerowskich 1945–1978, tłum. W. Hanczakowski, Warszawa 1980, s. 18.
14 Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o Najwyższym Trybunale Narodowym, Dz.U. z 1946 r., nr 5, poz. 45, ISAP, 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19460050045 (dostęp: 12 XI 2014 r.).
15 T. Cyprian, J. Sawicki, Siedem procesów przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Poznań 1962.
16 E. Kobierska-Motas, Ekstradycja…, s. 9.
17 Twórcy prawa uznali, że ogrom zbrodni hitlerowskich powodował, że opisane w kodeksie karnym z 1932 r. 
przestępstwo zabójstwa nie oddawało istoty zbrodni wówczas dokonanych. Za przestępstwo popełnione z art. 1 
pkt 1 dekretu sierpniowego groziła tylko jedna kara – bezwzględna kara śmierci. Zob. M. Bojarski, W. Radecki, 
Przewodnik po pozakodeksowym prawie karnym, Wrocław 1999, s. 663–665.
18 E. Kobierska-Motas, Ekstradycja…, s. 9.
19 R. Walczak, Polityka, sądy, prokuratura, Warszawa 1990, s. 71.
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z wymiaru sprawiedliwości tych, którzy najprawdopodobniej nie wykonywaliby poleceń władz 
bezkrytycznie20. 

Aby podporządkować sobie sędziów, Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło dyspro-
porcje w wysokości wynagrodzeń: ,,»posłuszni« sędziowie otrzymywali stawki wyższe niż 
»nieposłuszni«”21. Z kolei Ryszard Walczak w książce Polityka, sądy, prokuratura wskazuje 
na fakt, że nowa władza dążyła do wykształcenia dyspozycyjnych kadr prawniczych. Pisze: 
,,Zarówno Polskiej Partii Robotniczej, jak i Polskiej Partii Socjalistycznej zależało na tym, aby 
aparat sądowo-prokuratorski obsadzić ludźmi oddanymi władzy ludowej”22. Dekret z 22 stycz-
nia 1946 r. wdrażał więc procedury zezwalające na objęcie kluczowych stanowisk w systemie 
wymiaru sprawiedliwości osobom stronniczym, co urągało konstytucyjnej zasadzie niezawisłości 
sędziowskiej, zgodnie z którą sędzia rozpatrujący sprawę nie mógł podlegać żadnym zależ-
nościom, wyłącznie prawu. Historyk prawa Adam Lityński, pisząc o bilansie lat 1944–1956, 
podkreślił, że był to okres, który ,,przeszedł do historii z piętnem łamania podstawowych zasad 
praworządności”23.

W procesach karnych w latach 1945–1946 formułowano oskarżenie o współudział w zbrodni 
nazistowskiej oraz o przynależność do organizacji nazistowskiej. Za przestępstwo uznawano 
każdy rodzaj przynależności do SS, SA i NSDAP. Sądzono ich członków niezależnie od stopnia 
zaangażowania w działania organizacji czy sprawowanej funkcji. Koncepcja ta była podnoszona 
przez głównego prokuratora amerykańskiego Roberta Jacksona w początkowej fazie formuło-
wania aktu oskarżenia wobec zbrodniarzy nazistowskich w procesie norymberskim24. Prokurator 
Jackson chciał na podstawie tego przepisu oskarżyć zbrodniarzy nazistowskich ,,nie za konkretne 
czyny, lecz za planowanie popełnienia przestępstw, takich jak np. tworzenie partii nazistowskiej, 
SS, potem obozów koncentracyjnych”. Ostatecznie przepisu o odpowiedzialności zbiorowej nie 
zastosowano w Norymberdze25.

W powojennej Polsce aktem, na którego podstawie osądzono zbrodniarzy wojennych, był 
przywołany wcześniej dekret sierpniowy. W jego nowelizacji, uwzględniającej ustalenia wyroku 
Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze, przewidziano kary za zbrodnie 
wojenne i przeciwko ludzkości, przestępstwa związane z kolaboracją oraz uczestnictwem w orga-
nizacjach działających przeciw pokojowi26. Sankcji karnej podlegał również ,,udział w organizacji 
przestępczej, powołanej lub uznanej przez władze państwa niemieckiego lub z nim sprzymierzo-
nego albo przez zrzeszenie polityczne, które działało w interesie państwa niemieckiego lub z nim 
sprzymierzonego”27. W tym punkcie warto podkreślić, że dekret sierpniowy cechowała uderzająca 

20 A. Murzynowski, J. Rezler, Wymiar sprawiedliwości…, s. 21.
21 W. Barcikowski, W kręgu prawa i polityki. Wspomnienia z lat 1919–1956, Katowice 1988, cyt. za: G. Jaku-
bowski, Sądownictwo…, s. 59.
22 R. Walczak, Polityka…, s. 50–51.
23 A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2008, s. 128.
24 Na mocy porozumienia ,,w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej”, 
zawartego w Londynie 8 VIII 1945 r. przez Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone Ameryki, Republikę Francuską 
oraz ZSRR, powołano do życia Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze w celu ścigania i ukarania 
głównych zbrodniarzy wojennych Osi Europejskiej, zob. S. Piotrowski, Proces Hansa Franka i dowody polskie 
przeciw SS, Warszawa 1970, s. 3–4.
25 M. Król, Klęska rozumu. Kulisy najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej, Warszawa 2013, s. 220–221, 224.
26 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw 
i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego, Dz.U. z 1946 r., nr 69, poz. 377, 
ISAP, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19460690377 (dostęp: 23 XI 2014 r.).
27 Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszy-
stowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstwa i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla 



41

represyjność, szczególnie art. 1, który przewidywał jedyną i bezwzględną sankcję w postaci kary 
śmierci. Swoim zakresem obejmował przestępstwa popełnione od 31 sierpnia 1939 r. do 9 maja 
1945 r., a więc działał wstecz, łamiąc zasadę lex criminalis retro non agit28.

Proces Ernsta Boepplego
Bohater tego tekstu – Ernst Boepple – urodził się 30 listopada 1887 r. w Reutlingen w Badenii-

-Wirtembergii. Po maturze studiował języki nowożytne i historię na uniwersytecie w Tybindze, 
a w 1920 r. promował się na doktora filozofii w Strassburgu. W latach 1914–1918 pełnił służbę 
wojskową na froncie francuskim. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej został współwłaś-
cicielem wydawnictwa Deutscher Volksverlag München (Niemieckie Wydawnictwo Ludowe 
w Monachium), w którym wydawał m.in. literaturę w duchu ideologii NSDAP oraz pisma anty-
semickie, takie jak: Judas Schuldbuch29 czy Protokoły Mędrców Syjonu. Pod koniec 1933 r. został 
radcą ministerialnym, a w 1934 r. – radcą państwowym w Ministerstwie Oświaty w Bawarii. 
W latach 1941–1944 był sekretarzem stanu „do spraw nadzwyczajnych” w rządzie Generalnego 
Gubernatorstwa. Od lipca 1944 r. do stycznia 1945 r. pełnił funkcję pełnomocnika rządu Gene-
ralnego Gubernatorstwa we Wrocławiu, gdzie był odpowiedzialny za ewakuację i likwidację 
urzędów administracji Generalnego Gubernatorstwa30.

Ernst Boepple został aresztowany 5 maja 1945 r. przez amerykańską policję wojskową w Mona-
chium. Do Polski ekstradowano go 18 października 1947 r.31 Boepple został oskarżony o zaanga-
żowanie w działalność okupanta hitlerowskiego na terenach Polski z racji pełnienia przez niego 
w latach 1941–1944 funkcji zastępcy sekretarza stanu rządu Generalnego Gubernatorstwa. Akt 
oskarżenia przeciwko niemu został sporządzony 31 maja 1949 r. przez prokuratora Władysława 
Radwańskiego. Z racji swojej funkcji Boepple został oskarżony o popełnienie zbrodni ,,przeciw-
ko pokojowi, zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludności, działając w ten sposób na szkodę 
Państwa Polskiego i jego obywateli”32.

Zakres działalności oskarżonego na stanowisku zastępcy sekretarza stanu określało zarządzenie 
z 10 sierpnia 1942 r., wydane przez szefa rządu Generalnego Gubernatorstwa Bühlera. Według 
niego Boepple, obejmując stanowisko, przejął kontrolę nad pracami sześciu wydziałów głównych: 
gospodarki, wyżywienia i rolnictwa, lasów, pracy, propagandy oraz wiedzy i nauki. Zajmował się 
kontrolą wspomnianych wydziałów, wykonywał zlecone przez Bühlera zadania oraz zastępował 
go w czasie nieobecności. Bühler miał zastrzec dla swoich kompetencji jedynie ,,rozstrzygnięcie 
»zasadniczych i politycznie doniosłych zagadnień«”33.

zdrajców Narodu Polskiego, Dz.U. z 1946 r., nr 69, poz. 376, ISAP, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=W
DU19460690376 (dostęp: 3 III 2015 r.).
28 Lex criminalis retro non agit – ustawa karna nie działa wstecz. Zasada ta jest gwarancją stanu pewności prawnej 
co do czynów, które mogą powodować odpowiedzialność karną. Oznacza to, że nikt nie może być pociągnięty do 
odpowiedzialności karnej za czyny, które przez ustawę nie zostały zabronione pod groźbą kary przed ich popeł-
nieniem. Zob. A. Marek, S. Waltoś, Podstawy prawa i procesu karnego, Warszawa 2008, s. 32–33.
29 Polskie wydanie: Księga win Judy, tłum. I.O. Grabowski, Warszawa 1922.
30 Archiwum Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie (AIPN Kr), 502/11, Protokół przesłuchania 
E. Boepplego, 20 I 1949 r., k. 86–88, zob. też Ernst Boepple [w:] Deutsche Biographische Enzyklopädie, red. W. Kil-
ly, München–New Providence–London–Paris 1995, s. 631. Opracowanie życiorysu Ernsta Boepplego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem jego działalności w przedwojennych Niemczech, wymaga dogłębnej kwerendy źródłowej 
w archiwach niemieckich.
31 AIPN Kr, 502/11, Pismo Jana Sehna przewodniczącego Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich 
w Krakowie do prokuratora Sądu Okręgowego, 24 I 1949 r., k. 123.
32 AIPN Kr, 502/12, DVD, Akt oskarżenia przeciwko Ernstowi Boepplemu, 31 V 1949 r., k. 273.
33 Ibidem, k. 286–287.
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Prokurator Radwański w uzasadnieniu powyższego oskarżenia przytoczył wyrok ogłoszony 
3 marca 1947 r. przez NTN w sprawie Ludwika Fischera, byłego gubernatora dystryktu war-
szawskiego. Na tej podstawie rząd Generalnego Gubernatorstwa uznano za organizację prze-
stępczą w rozumieniu art. 4 § 1 i 2 lit. b dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. Zgodnie z ustaleniami 
powyższego wyroku sąd orzekł, że cele administracji rządu Generalnego Gubernatorstwa były 
jawnie sprzeczne nie tylko z obowiązującym III Rzeszę prawem międzynarodowym, lecz także 
w szczególności z postanowieniami IV konwencji haskiej o prawach i zwyczajach wojny34. Polska 
interpretacja wyroku Międzynarodowego Trybunału Wojskowego rozszerzała katalog organizacji 
przestępczych, uznając za przestępców: kierowników administracji Generalnego Gubernatorstwa, 
zarządców obozów koncentracyjnych, gauleiterów, ich zastępców, naczelników wydziałów i biur 
w urzędach gubernatorów35.

Kolejne punkty aktu oskarżenia zarzucały Boepplemu działalność na szkodę państwa polskie-
go przez pełnienie funkcji komisarza rządu Izby Centralnej Gospodarki Ogólnej w Generalnym 
Gubernatorstwie w okresie od 10 września 1941 r. do 29 listopada 1943 r.36 oraz kierownictwo 
nad pracami kontrowersyjnej placówki naukowej – Niemieckiego Instytutu Pracy Wschodniej37.

Boepple nie przyznał się do zarzuconych czynów. Wyjaśniał, że jest ,,głęboko wstrząśnięty 
treścią aktu oskarżenia” i dodał: ,,wstydzę się, że członkowie mojego narodu mogli wobec Polski 
tak postępować, jak postępowali”38.

W złożonych wyjaśnieniach strukturę administracji cywilnej na najwyższym szczeblu oce-
nił jako ,,twór typowo frankowski”. Na czele rządu stał Hans Frank, jego zastępcą był Josef 
Bühler – szef administracji cywilnej, z kolei Friedrich Krüger39 – szef bezpieczeństwa – peł-
nił zadania drugiego zastępcy, a on był tylko zastępcą Bühlera. ,,Zastępcą Franka nigdy nie 
byłem” – mówił. Jego zdaniem, Frank i Bühler uważali Krügera za wroga i chcieli ograniczyć 
jego udział w sprawach administracji cywilnej. Jak twierdził oskarżony, w czasie nieobecności 
Bühlera sam nie mógł podejmować żadnych decyzji. Stanowisko zastępcy szefa rządu Boepple 
pełnił trzy lata, ale w jego opinii było to stanowisko drugorzędne. Zeznał: ,,nie wydawałem 
żadnych rozkazów, podpisy moje nie miały wiążącej mocy, jednym słowem było to stanowisko 
bez autorytatywnej władzy”40.

W obszernych zeznaniach, złożonych czasie rozprawy głównej, Boepple w największym 
stopniu odniósł się do trzech głównych punktów oskarżenia oraz przedstawił również swój sto-
sunek do NSDAP i SS.

Pierwszego dnia rozprawy głównej (12 grudnia) Boepple zeznał, że do partii narodowosocja-
listycznej wstąpił w 1926 r. z przekonań ideowych. Twierdził, że był ,,nacjonalistą salonowym”, 
nie zajmował w partii żadnego stanowiska, nie wygłaszał mów oraz nie angażował się w działania 
partii. Powiedział, że w 1934 r. bez jego zgody ustanowiono go sekretarzem stanu w Monachium. 
W 1935 r. został mianowany Oberführerem, ale ponieważ był przeciwnikiem fanatyzmu partyj-
nego, nie był faworyzowany i stale pomijano go w awansach. ,,Nie wypełniałem rozkazów ani 
też nie pełniłem służby w SS” – oznajmił41.

34 AIPN Kr, 502/12, Sentencja wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, 14 XII 1949 r., k. 120–121.
35 E. Kobierska-Motas, Ekstradycja…, s. 12–13.
36 AIPN Kr, 502/12 DVD, Akt oskarżenia przeciwko Ernstowi Boepplemu, 31 V 1949 r., k. 276–277.
37 A. Rybicka, Niemiecki Instytut Pracy Wschodniej 1940–1945, Warszawa 2002, s. 119–212.
38 AIPN Kr, 502/12, DVD, Protokół rozprawy głównej, 12 XII 1949 r., k. 70–71.
39 Friedrich Wilhelm Krüger – SS-Obergruppenführer, wyższy dowódca SS i Policji w Generalnym Guberna-
torstwie, sekretarz stanu ds. bezpieczeństwa. Zob. K. Zimmerer, Zamordowany świat. Los Żydów w Krakowie 
1939–1945, Kraków 2004, s. 23. 
40 AIPN Kr, 502/12, DVD, Protokół rozprawy głównej, 12 XII 1949 r., k. 73, 77.
41 Ibidem, k. 73.
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Do kierownictwa wydziałami: gospodarki, wyżywienia i rolnictwa, lasów, pracy, propagan-
dy oraz wiedzy i nauki, oskarżony się nie przyznał. Twierdził, że nigdy nie wydawał rozkazów 
kierownikom tych wydziałów42.

Utrzymywał, że w rozkazie podpisanym przez Bühlera otrzymał wyraźny zakaz załatwiania 
ważniejszych spraw politycznych. Wyjaśnił: ,,Wszystkie akty i zarządzenia dotyczące spraw 
politycznych podpisywali osobiście Frank lub Bühler, a sprawy dotyczące wyżej wymienionych 
wydziałów załatwiali prezydenci tych oddziałów, którym nie wydawałem żadnych poleceń ani 
też nie podpisywałem żadnych aktów”. Uznał, że jego stanowisko miało charakter pomocniczy, 
biurokratyczny. Wszystkie ważniejsze kwestie musiał przedstawiać Frankowi, co w jego opinii 
zwalniało go z odpowiedzialności43.

Boepple objął funkcję komisarza Izby Centralnej, ponieważ, jak tłumaczył, zapewniano go, 
że jest to funkcja wyłącznie reprezentacyjna. Według jego słów, na stanowisku tym był ,,tylko 
piątym kołem u wozu, figurą ściśle reprezentacyjną”. Miał jedynie wyjaśniać nieporozumienia 
między izbami. Nie miał wiedzy o nadużyciach44.

Z protokołu oględzin dziennika Hansa Franka, sporządzonego 30 września 1948 r. przez 
Jana Sehna – członka Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce – wynika, że 
Boepple aktywnie uczestniczył w posiedzeniach rządu. Po raz pierwszy nazwisko oskarżonego 
pojawia się w zapisach z marca 1941 r. Dziennik, stanowiący dokumentację urzędową w formie 
stenogramów i protokołów posiedzeń najwyższych organów administracji Generalnego Guber-
natorstwa, jasno wykazuje, że Boepple brał udział w podejmowaniu decyzji dotyczących kwestii 
społeczno-gospodarczych w Generalnym Gubernatorstwie45. Jak ujawniają zapisy dziennika, 
Boepple wyrażał swoje opinie, np. 18 czerwca 1942 r. podczas posiedzenia policyjnego, kiedy 
uznał konieczność przeprowadzenia kontroli całej gospodarki rzemieślniczej oraz podał, że zadanie 
to zlecono Izbie Centralnej46.

Mówiąc o funkcji komisarza rządowego Izby Centralnej, Boepple utrzymywał, że do jego zadań 
należało głównie ,,wpajanie” kierownikom oddziałów, aby służbowo zwracali się do Bühlera47.

W kwestii Ost-Institut Boepple zeznał, że nie kierował pracami tej jednostki oraz nie wydawał 
żadnych zarządzeń, dotyczących jej organizacji. Oświadczył: ,,formalnie jestem odpowiedzialny, 
ale tylko formalnie”48. Przytoczył również sytuację, która zaistniała w Niemieckim Instytucie Pracy 
Wschodniej, kiedy robotnicy usunęli pięć chorągwi ze swastyką, a następnie zostali aresztowani 
przez gestapo. Oskarżony twierdził, że sprzeciwił się aresztowaniu tych robotników, dzięki czemu 
udało się ich zwolnić. Zeznał, że jego głównym zadaniem była reprezentacja: ,,przydzielono mi 
szereg osobistości z Niemiec, które bawiłem przy stole i gościłem w domu”49.

W dalszej części zeznań oskarżony, aby zaprezentować swój „humanitarny” stosunek do 
osób pochodzenia żydowskiego, opisał kilka sytuacji, w których udzielił im pomocy. Zeznał 
m.in., że zachował milczenie przed policją i władzami Generalnego Gubernatorstwa w spra-

42 Ibidem, k. 71–72.
43 Ibidem, k. 77.
44 Ibidem, k. 72.
45 AIPN Kr, 502/2, DVD, Protokół oględzin Dziennika Hansa Franka z dnia 30 września 1948 r., sporządzony 
przez sędziego apelacyjnego śledczego do spraw wyjątkowego znaczenia, 30 IX 1948 r., k. 4.
46 Protokół posiedzenia policyjnego na temat stanu bezpieczeństwa w Generalnym Gubernatorstwie oraz układu 
stosunków między administracją a policją w związku z utworzeniem sekretariatu stanu do spraw bezpieczeństwa 
z dnia 18 czerwca 1942 r. Zob. Okupacja i ruch oporu w dzienniku Hansa Franka 1939–1945, t. 1–2, wybór i oprac. 
pod nauk. kier. S. Płoskiego, Warszawa 1970, s. 464–481.
47 AIPN Kr, 502/12, DVD, Protokół rozprawy głównej, 12 XII 1949 r., k. 73–74.
48 Ibidem, k. 78.
49 Ibidem, k. 74, 80.
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wie żydowskich pracowników niemieckiej filharmonii oraz ukrywających się w klasztorach 
rodzin żydowskich50.

Następnie Boepple odniósł się do osobistego stosunku do ludności polskiej, do której, jak 
twierdził, był usposobiony pokojowo. Propolskie nastawienie próbował udowodnić, przywołując 
m.in. interwencję z 1943 r., kiedy udzielił pomocy aresztowanemu i skazanemu na rozstrzelanie 
Aleksandrowi Liecie. Ponadto zeznał, że z ludnością polską obchodził się tak jak z Niemcami, 
przez co niejednokrotnie zarzucano mu wielkoduszny stosunek do Polaków51.

Powiedział: ,,W końcu na podstawie tych ustaw, które poznałem, czułem się winnym. W rze-
czywistości piastowałem stanowisko, które ustawy piętnują jako zbrodnicze, ale sądzę, że moje 
wywody dały Wysokiemu Sądowi podstawę do stwierdzenia, że zawsze działałem w najlepszej 
wierze, starałem się w stosunku do Polaków być sprawiedliwym”52.

Powyższe zeznania stanowią sedno wyjaśnień Boepplego oraz naświetlają linię obrony przyjętą 
przez oskarżonego. Obrana przez Boepplego metoda obrony była stosowana nagminnie przez 
innych zbrodniarzy nazistowskich oraz standardowo wykorzystywana przed trybunałem norym-
berskim. Powszechnie nazwano ją ,,metodą norymberską”. Opierała się na strategii zrzucania 
winy na nieobecnych lub nieżyjących53. Boepple obarczał winą m.in. Bühlera, Franka i Krügera. 
Konsekwentnie starał się umniejszać swoją rolę, powołując się na niewiedzę o pewnych zdarze-
niach i faktach oraz brak kompetencji do podejmowania decyzji.

Boepplemu z urzędu przydzielono obrońcę – przedwojennego adwokata Teodora Mołodec-
kiego54. Obrońca zabierał głos tylko w sytuacji, gdy było to absolutnie konieczne, na prośbę 
oskarżonego. Warto podkreślić zachowanie przyznanego z urzędu obrońcy. Fakt jego znikomej 
aktywności może być jednym z powodów uznania, że proces Boepplego odbył się przy złamaniu 
zasady prawa oskarżonego do obrony. W uczciwym procesie oskarżony ma prawo do pomocy 
reprezentującego jego interesy obrońcy55.

Rola, w jakiej został obsadzony Mołodecki, nie była łatwa. Miał on jednak możliwość obrony 
swojego klienta i odparcia niektórych zarzutów. Materiał ze śledztwa, który zamknięto w kilku 
tomach akt, to w dużej mierze nieodparte dowody winy, ale znajdują się tam także niewyjaśnione 
i wątpliwe zarzuty, których jakość pozwalała na podjęcie obrony oraz na polemikę z wywodami 
prokuratora oraz biegłych. Mołodecki nie podjął próby odpierania oskarżeń przeciwko Boepple-
mu ani starań, jakie rozpoczynali na przykład obrońcy zbrodniarzy wojennych w trakcie procesu 
frankfurckiego w latach 1963–1965. Chcieli oni udowodnić, że oskarżeni działali w ,,stanie wyż-
szej konieczności wywołanym rozkazem”. Rozkaz Führera – argumentowali – w czasie okupacji 
uchodził za niepodważalne prawo, a odmówienie wykonania rozkazu groziło śmiercią56.

50 Ibidem, k. 76–77.
51 Ibidem, k. 75, 78–79.
52 Ibidem, k. 80.
53 Por. T. Kułakowski, Proces Józefa Bühlera szefa rządu Generalnego Gubernatorstwa [w:] J. Gumkowski, 
T. Kułakowski, Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Warszawa 1965, s. 188.
54 Wojewódzka Izba Adwokacka w Krakowie, Akta osobowe mgr. Teodora Mołodeckiego, k. 91. Teodor Mołodecki 
urodził się 22 maja 1907 r. w Przemyślu. Po odbyciu wyższych studiów prawniczych na Wydziale Prawa UJ oraz 
aplikacji adwokackiej na mocy decyzji gubernatora Dystryktu Krakowskiego z dnia 29 września 1943 r. został 
wpisany na listę adwokatów. W 1936 r. Teodor zmienił nazwisko rodowe Bosy na nazwisko Mołodecki. W czasie 
okupacji pracował w urzędzie ustawodawczym (Amt für Gesetzgebung) jako tłumacz przepisów prawnych z uwagi 
na dobrą znajomość języka niemieckiego, polskiego i ukraińskiego. Zmarł 1 września 1980 r.
55 S. Waltoś, Naczelne zasady procesu karnego, Warszawa 1999, s. 117, 121.
56 Proces we Frankfurcie nad Menem, tzw. pierwszy proces oświęcimski, który toczył się od 20 grudnia 1963 r. 
do 20 sierpnia 1965 r. w sali plenarnej ratusza we Frankfurcie nad Menem. Jego wyrokiem objęto dwudziestu 
oskarżonych esesmanów załogi obozu Auschwitz-Birkenau. Szerzej na ten temat zob. H. Langbein, Auschwitz 
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Dla adwokatów polskich decyzja o przedsięwzięciu i skutecznym wykonaniu zadania obrony 
zbrodniarzy hitlerowskich stanowiła zawodowy i moralny dylemat57. Adwokat Marcin Zaborski 
podkreśla, że ,,podjęcie się rzetelnej obrony w takich procesach musiało powodować konieczność 
co najmniej pośredniego kwestionowania ich rzetelności i legalności, co mogło wywołać nieza-
mierzony skutek przedstawienia oskarżonego – często bezdyskusyjnego zbrodniarza – ludobójcy 
jako ofiary sądowej”58.

Adwokat Mołodecki w mowie końcowej, która stanowiła ostatnią próbę obrony, zwrócił się 
do sądu, wnosząc tylko o łagodny wymiar kary dla oskarżonego59. Sąd Apelacyjny w Krakowie 
14 grudnia 1949 r. uznał Ernsta Boepplego za winnego zarzuconych mu w akcie oskarżenia 
czynów i skazał go na karę śmierci60.

Podstawą osądzenia Boepplego był dekret sierpniowy, który w myśl art. 9 miał zastosowanie od 
1 września 1939 r. do 9 maja 1945 r.61 Z punktu widzenia ochrony podstawowych praw jednostki 
dekret ten naruszał zasadę lex criminalis retro non agit. Powyższa zasada jest gwarancją stanu 
pewności prawnej co do czynów, które mogą powodować odpowiedzialność karną. Oznacza to, 
że nikt nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za czyny, które przez ustawę nie 
zostały zabronione pod groźbą kary przed ich popełnieniem62. Na pogwałcenie praw jednostki 
z punktu widzenia ochrony podstawowych zasad teorii prawa karnego wskazuje również zasa-
da: nullum crimen sine lege poenali anteriora – nie jest przestępstwem czyn popełniony przed 
wejściem w życie ustawy63. Ponadto ustawodawstwo powojenne utrzymało w mocy, mimo nowo 
wydanych aktów normatywnych, kodeks karny z 1932 r. Kodeks ten formalnie uchylony został 
dopiero w kwietniu 1969 r.64 Art. 1 powyższego kodeksu stanowił: ,,odpowiedzialności karnej 
ulega ten, kto dopuszcza się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą 
w czasie jego popełnienia”65.

przed sądem. Proces we Frankfurcie nad Menem 1963–1965. Dokumentacja, Wrocław–Warszawa–Oświęcim 
2011, s. 601.
57 Problem obowiązku obrony oskarżonego dobrze obrazuje tzw. proces zbrodniarzy z Majdanka, który odbył 
się około 6 miesięcy przed oficjalnym zakończeniem drugiej wojny światowej (od 27 XI do 2 XII 1944 r.). Przed 
Specjalnym Sądem Karnym w Lublinie postawieni zostali członkowie załogi obozu koncentracyjnego na Majdanku 
oraz dwóch kapo. Pierwszego dnia rozprawy głównej przyznani z urzędu adwokaci złożyli wnioski o zwolnienie 
ich z obowiązku obrońców z urzędu. Jeden z adwokatów – Kazimierz Krzymowski – motywował decyzję nastę-
pująco: ,,Rozumiemy dobrze, że obrona w sprawach, w których chodzi o życie człowieka, jest koniecznością. 
Jednak obowiązki wypływające z tej konieczności nie mogą kolidować z sumieniem adwokata jako obywatela”. 
Zob. Majdanek. Rozprawa przed Specjalnym Sądem Karnym w Lublinie, Kraków 1945, s. 6. Podobne sytuacje odno-
towano m.in. w trakcie procesu przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w sprawie Artura Greisera, gauleitera 
tzw. Kraju Warty, oraz w trakcie innych procesów wytoczonych zaraz po wojnie przed SSK. Zob. J. Gumkowski, 
Proces Artura Greisera, namiestnika Rzeszy w Poznaniu [w:] J. Gumkowski, T. Kułakowski, Zbrodniarze…, s. 4–5.
58 M. Zaborski, Czy bronić ,,zdrajców narodu”, ,,zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich” i ,,volksdeutschów”? 
Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 maja 1946 r. w sprawie udziału adwokatów w procesach o zdradę 
Narodu lub o rehabilitację wyłączonych ze społeczeństwa, „Palestra” 2013, nr 1–2, s. 237–238.
59 AIPN Kr, 502/12, DVD, Protokół rozprawy głównej, 12 XII 1949 r., k. 98.
60 AIPN Kr, 502/12, t. 12, Sentencja wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, 14 XII 1949 r., k. 114, 119.
61 Z uwagi na ustanowienie mocy wstecznej dekretu ustawodawca początkowo przy charakterystyce strony przed-
miotowej przestępstw używał dwóch form czasowych: czasu teraźniejszego i czasu przeszłego. Po zakończeniu 
wojny ustawodawca musiał wyraźnie określić datę końcową, do której dekret miał zastosowanie. Tekst dekretu 
z 10 grudnia 1946 r. stanowił, że dekret obowiązuje od 1 września 1939 r. do 9 maja 1945 r. Szerzej na ten temat 
zob. L. Kubicki, Zbrodnie wojenne w świetle prawa polskiego…, s. 69–70.
62 A. Marek, S. Waltoś, Podstawy…, s. 32–33.
63 L. Kubicki, Zbrodnie…, s. 70.
64 Ibidem, s. 57–59.
65 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny, Dz.U. z 1932 r., nr 60, 
poz. 571, ISAP, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19320600571 (dostęp: 20 III 2015 r.). Jak pokazała 
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W uzasadnieniu sąd wskazał na fakt, że udział oskarżonego w rządzie Generalnego Guber-
natorstwa potwierdza zarządzenie szefa rządu Josefa Bühlera z 10 sierpnia 1942 r., mówiące 
o powołaniu oskarżonego na stanowisko zastępcy ,,z upoważnieniem do nadzorowania podle-
gających rządowi Generalnego Gubernatorstwa instytucji, z wyjątkiem pozostających w zasięgu 
urzędowania sekretarza stanu do spraw bezpieczeństwa”66. Niniejsze rozporządzenie potwierdza 
również objęcie przez Boepplego stanowiska komisarza rządowego Centralnej Izby Gospodarki 
Ogólnej w Generalnym Gubernatorstwie oraz kierownictwa nad sześcioma wydziałami głównymi: 
gospodarki, wyżywienia i rolnictwa, lasów, pracy, propagandy, wiedzy i wykształcenia. Ponadto 
wypowiedzi Franka jasno wskazują na to, że władzę w Generalnym Gubernatorstwie mogli spra-
wować ,,wypróbowani członkowie NSDAP, bowiem tylko przy udziale takich ludzi można osiąg-
nąć zamierzone rezultaty”67. Wobec tego oskarżony jako jeden z kierowników administracji był 
współodpowiedzialny za wszystkie działania przestępcze, opisane w rozdziale I aktu oskarżenia, 
bez względu na to, kto je popełnił. Faktyczny udział Boepplego w kierownictwie administracji 
Generalnego Gubernatorstwa mieści więc w sobie wszelkie ustawowe znamiona zbrodni z art. 4 
§ 1 i 2 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r.68

W opinii sądu funkcje oskarżonego ,,były funkcjami per excelence kierowniczymi i to na najwyż-
szym szczeblu hierarchii”. Boepple, pełniąc funkcje koordynacyjne nad poszczególnymi resortami, 
zajmował stanowisko quasi-wicepremiera w rządzie Generalnego Gubernatorstwa69. Sąd orzekł, 
że oskarżony brał faktyczny udział w pracy sześciu wydziałów głównych z racji wykonywanych 
funkcji komisarza rządowego Izby Centralnej, mającej charakter kierowniczy i nadzorczy, a także 
uczestniczył w organizacji przestępczej, jaką był rząd Generalnego Gubernatorstwa. W uzasadnieniu 
wyroku napisano: ,,Wprawdzie większość przepisów stanowiących wytyczne postępowania dla 
poszczególnych działów administracji została wydana przed objęciem przez oskarżonego stanowiska 
zastępcy szefa rządu – to z drugiej strony fakt ten pozwala zasadnie domniemywać, że oskarżonemu 
były od razu znane charakter i metody działania zespołu, do którego wstępował”70.

Powyższy fragment uzasadnienia wyroku wskazuje na złamanie zasady in dubio pro reo, 
w myśl której wszystkie niedające się wyjaśnić wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść 
oskarżonego. Sąd nie może w wyroku przyjąć za pewnik, że oskarżony popełnił czyny, co do 
których brakuje dowodów. Sąd nie powinien ,,domniemywać” i alternatywnie ustalać żadnych 
okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na karę oskarżonego71.

Rozpoznając winę Boepplego, sąd zaznaczył, że wziął pod uwagę fakt, iż oskarżony był 
osobą dobrze wykształconą, miał tytuł doktora filozofii oraz wieloletnią praktykę w administracji 
państwowej w III Rzeszy. Dla sądu było oczywiste, że oskarżony zdawał sobie sprawę z faktu, 
iż działalność rządu Generalnego Gubernatorstwa oraz podległych jego kontroli wydziałów jest 
sprzeczna z prawem międzynarodowym oraz narusza podstawowe zasady praw człowieka72.

W kwestii stanowiska wiceprezydenta Instytutu Wschodniego, które Boepple zajmował 
w okresie od 10 sierpnia 1942 r. do lata 1944 r., sąd ponownie uznał, że ze względu na wysokie 

praktyka procesowa w okresie Polski Ludowej w odniesieniu do przestępstw wojennych, nie zawsze rezygnowano 
z prób zastosowania kwalifikacji prawnej z kodeksu karnego z 1932 r. Przykład podwójnej kwalifikacji prawnej 
stanowi wyrok NTN w sprawie A. Greisera. Przypisane Greiserowi czyny sąd rozpatrzył na podstawie kodeksu 
karnego z 1932 r. oraz dekretu sierpniowego. Zob. L. Kubicki, Zbrodnie…, s. 59.
66 AIPN Kr, 502/12, Sentencja wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, 14 XII 1949 r., k. 114, 119.
67 Ibidem, k. 123.
68 Ibidem, k. 129.
69 Ibidem, k. 123.
70 Ibidem, k. 127–128.
71 S. Waltoś, Naczelne zasady…, s. 56–58.
72 AIPN Kr, 502/12, Sentencja wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, 14 XII 1949 r., k. 128.
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wykształcenie oskarżony potrafił rozróżnić ,,odpowiedzialną naukę niemiecką od tego, co zostało 
dosadnie, lecz trafnie nazwane przez jednego z profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego »Bez-
wartościową kupą bezczelnych blag i kompletnych bzdur«”73.

W opinii sądu funkcja zastępcy gubernatora generalnego Franka na stanowisku wiceprezydenta 
Instytutu Wschodniego z założenia wskazuje na to, że oskarżony kierował jego działalnością. 
Sąd orzekł, że oskarżony dopuścił się przestępstwa w myśl art. 2 dekretu sierpniowego. Argu-
mentowano, że ,,zbędnym się staje bardziej szczegółowe omówienie zastosowanej kwalifikacji 
prawnej działania oskarżonego”74.

Sąd stwierdził, że Boepple wprawdzie nie wydawał bezpośrednio rozkazów, jednak jego dzia-
łalność zmierzała do zniszczenia gospodarki i kultury narodu polskiego. Sąd nie znalazł okolicz-
ności istotnie łagodzących odpowiedzialność oskarżonego jako jednego z czołowych dygnitarzy 
w Generalnym Gubernatorstwie. Trzeciego dnia rozprawy skazano Boepplego na karę śmierci75.

Boepple 19 grudnia 1949 r. wystosował do Sądu Najwyższego skargę rewizyjną na otrzymany 
wyrok. Skarga rewizyjna dotyczyła nieprawidłowości w postępowaniu dowodowym oraz mylnej 
oceny sprawy pod względem faktycznym i prawnym. Boepple wniósł o uchylenie i zmianę wyroku 
z 14 grudnia 1949 r. i osądzenie go jedynie za przynależność do NSDAP76.

W uzasadnieniu skargi rewizyjnej oskarżony wskazywał na uchybienia w postępowaniu i nie-
uwzględnienie zeznań Bühlera, które mogłyby wykazać, że Boepple nie miał prawa do podejmo-
wania żadnych ostatecznych decyzji w sprawach politycznych, a jego rola ograniczała się jedynie 
do ,,reprezentacji od czasu do czasu”77. Boepple zaskarżył wyrok pod względem prawnym, gdyż 
twierdził, że sąd I instancji uznał go ,,właściwie winnym tego wszystkiego, o co oskarżony był 
Bühler78, tak że w pracy sądowej nastąpiła tylko zmiana osób oskarżonych”. W rewizji oskarżony 
wskazał na fakt, że tylko tytularnie i formalnie należał do administracji rządu Generalnego Guberna-
torstwa. Faktycznie jest winny tylko z powodu przynależności do partii narodowosocjalistycznej79.

Dygnitarz niemiecki utrzymywał, że nie może ponosić odpowiedzialności za czyny Bühlera, 
Franka, gestapo czy SS i policji, ponieważ instytucje te działały zupełnie autonomicznie, a cała 
niemiecka administracja cywilna żyła w ciągłym strachu przed zsyłką do obozu koncentracyjnego. 
Przy wymiarze kary apelował o uwzględnienie jego wieku (62 lata), złego stanu zdrowia wywo-
łanego poważną wadą serca. Twierdził ponadto, że sąd I instancji nie uwzględnił protokołów, 
oświadczeń oraz zeznań świadków przemawiających na jego korzyść80.

Argumenty zawarte w skardze rewizyjnej złożonej przez Boepplego mogą wskazywać na naru-
szenie jednej z naczelnych zasad procesu karnego, którą jest zasada swobodnej oceny dowodów. 
Sąd przy rozpatrywaniu sprawy powinien wziąć pod uwagę wszystkie przedstawione dowody. 
Zgodnie z wymienioną zasadą organy procesowe przy rozpoznawaniu dowodów powinny się 
kierować swoim przekonaniem i nieskrępowanymi ustawowo regułami oceny81.

73 Ibidem, k. 133.
74 Ibidem, k. 134.
75 Ibidem, k. 137–138.
76 AIPN Kr, 502/12, DVD, Pismo wystosowane przez Ernsta Boepplego do Sądu Najwyższego w Warszawie 
przez Sąd Apelacyjny Wydział Karny w Krakowie, 19 XII 1949 r., k. 143.
77 Ibidem, s. 143.
78 Proces Josefa Bühlera, szefa rządu Generalnego Gubernatorstwa, zastępcy generalnego gubernatora Hansa 
Franka, trwał od 17 czerwca do 10 lipca 1948 r. przed NTN. Więcej na ten temat zob. T. Kułakowski, Proces Józefa 
Bühlera, szefa rządu Generalnego Gubernatorstwa [w:] J. Gumkowski, T. Kułakowski, Zbrodniarze…, s. 178.
79 AIPN Kr, 502/12, DVD, Pismo wystosowane przez Ernsta Boepplego do Sądu Najwyższego w Warszawie 
przez Sąd Apelacyjny Wydział Karny w Krakowie, 19 XII 1949 r., k. 144.
80 Ibidem, k. 144–148.
81 A. Marek, S. Waltoś, Podstawy…, s. 250–251.
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Na tym Boepple nie zakończył wyrażania swoich wątpliwości wobec procesu. Na złamanie 
kolejnej zasady uczciwego procesu, w myśl której organy powinny prowadzić postępowanie 
rzetelnie z poszanowaniem godności uczestników procesu oraz bez nieuzasadnionej zwłoki82, 
wskazywały dwa wystosowane przez niego pisma.

Z więzienia przy ul. Montelupich 26 maja 1950 r. wystosował do Sądu Apelacyjnego w Kra-
kowie pismo z prośbą o poinformowanie go o stanie rozprawy. Boepple zaznaczył, że od chwili 
wydania wyroku (14 grudnia 1949 r.) nie otrzymał żadnych informacji, z kolei obrońca Teodor 
Mołodecki nie kontaktował się z nim w ogóle. Pisał: ,,W tym stanie uprzejmie proszę o poinfor-
mowanie mnie o złożeniu rewizji, względnie skorzystaniu z prawa łaski – a gdyby z przyczyn 
proceduralnych okazało się niemożliwe – o spowodowanie, by mój obrońca dr Mołodecki powia-
domił mnie o tym”83. Drugie pismo z podobną prośbą skierował Boepple do znajdującej się przy 
ul. Batorego Izby Adwokackiej w Krakowie. Pismo to mogło wskazywać na pogwałcenie zasad 
rzetelnego procesu. Potwierdza naruszenie zasady prawa do obrony. Boepple argumentował swoją 
prośbę całkowitym brakiem informacji: ,,Dwukrotnie zwracałem się z prośbą do adw. dr. Moło-
deckiego o przybycie do mnie […] Mimo upływu pełnych 6 miesięcy od rozprawy – nic mi nie 
wiadomo o stanie mojej sprawy zakończonej wyrokiem śmierci”84.

Trzeba zaznaczyć, że Sąd Najwyższy uznał część zastrzeżeń Boepplego. W uzasadnieniu można 
było przeczytać: ,,nie miał prawa decydowania w sprawach politycznych i we wszystkich innych 
sprawach ważniejszych, gdyż decyzje w tego rodzaju sprawach zastrzegł dla siebie szef rządu 
Bühler, oskarżony zaś był raczej jedynie formalnym i nominalnym zastępcą Bühlera, powołanym 
przede wszystkim do reprezentacji i przyjmowania gości zagranicznych”85.

Sąd uznał również, że w podległych sześciu wydziałach rządu Generalnego Gubernatorstwa 
faktycznie decyzje podejmowali – a co za tym idzie, byli za nie odpowiedzialni – ich kierow-
nicy, którzy de facto byli podporządkowani Josefowi Bühlerowi oraz Hansowi Frankowi. Rola 
Boepplego polegała na rozstrzyganiu sporów kompetencyjnych między wspomnianymi sześcioma 
wydziałami i ,,nie udowodniono mu, by kiedykolwiek wpływał na działalność i kierunek polityczny 
lub gospodarczy tych wydziałów”86.

W kwestii stanowiska wiceprezesa Instytutu Wschodniego zeznania świadka Andrzeja Lorenc-
kiego wykluczyły winę oskarżonego jako pracownika naukowego. Sąd Najwyższy przyjął, że 
jego stanowisko miało charakter ,,honorowy bez przydziału jakiegokolwiek zakresu czynności”. 
Faktycznym kierownikiem tej instytucji był jej dyrektor Wilhelm Coblitz. Zewnętrzną reprezen-
tacją tej jednostki zajmował się Hans Frank, co potwierdziło pisemne oświadczenie Filemeny 
Keegel, byłej sekretarki instytutu87.

Oceniając faktyczny udział oskarżonego w NSDAP, Sąd Najwyższy wziął pod uwagę fakt, że 
został on usunięty ze wszystkich piastowanych stanowisk i zdegradowany do stopnia zwykłego 
członka partii.

Nie można było zaprzeczyć, że formalnie – po Franku i Bühlerze – Boepple był w General-
nym Gubernatorstwie osobą numer trzy. Wobec tego jako jeden z kierowników administracji 
Generalnego Gubernatorstwa odpowiadał za wszystkie działania władz niemieckich. Miało to 
swoją podstawę w jednej z zasad trybunału norymberskiego, zgodnie z którą uczestnik zbrodni 

82 Ibidem, k. 250–251.
83 AIPN Kr, 502/12, DVD, Pismo wystosowane przez Ernsta Boepple do Sądu Apelacyjnego – Wydział Karny 
w Krakowie, 26 V 1950 r., k. 172–173.
84 AIPN Kr, 502/12, DVD, Pismo wystosowane przez Ernsta Boepple do Izby Adwokackiej w Krakowie, 26 V 
1950 r., k. 174–175.
85 AIPN Kr, 502/12, DVD, Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 września 1950 r. w sprawie Ernsta Boepple, k. 187.
86 Ibidem.
87 Ibidem, k. 188.
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dokonanej wedle wspólnie opracowanych planów odpowiada ,,za wszystkie czyny dokonane 
przez jakąkolwiek osobę biorącą udział w ich wykonaniu”88.

Pomimo wątpliwości Sąd Najwyższy stwierdził, że bez względu na zakres indywidualnej 
działalności oraz osobisty stosunek do ludności polskiej kara śmierci jest odpowiednią zapłatą za 
przynależność do kierownictwa administracji Generalnego Gubernatorstwa89. Wyrok wykonano 
w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie 15 grudnia 1950 r.90

Zakończenie 
Analiza procesu Ernsta Boepplego wymaga udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy proces ten 

był naprawdę rzetelny?
Można powiedzieć, że z moralnego punktu widzenia wyrok w sprawie Boepplego był spra-

wiedliwy. Był on jednym z wielu członków administracji Generalnego Gubernatorstwa, współ-
tworzącym zbrodniczą machinę, był przestępcą gabinetowym, który nie wysyłał bezpośrednio 
ludzi na śmierć, ale miał o tym wiedzę i uczestniczył przy podejmowaniu kluczowych decyzji, 
wpływających na życie społeczności mieszkających na okupowanych terenach. 

Z punktu widzenia ogólnych założeń teorii prawa karnego oraz ochrony podstawowych praw 
jednostki był to proces naruszający naczelne zasady cywilizowanego postępowania. Procesów 
zbrodniarzy wojennych w Polsce Ludowej nie można oceniać, nie wziąwszy pod uwagę tła 
politycznego tamtego okresu. Celem procesu karnego jest osiągnięcie stanu sprawiedliwości 
proceduralnej. W tym ujęciu sprawiedliwość oznacza sytuację, w której osoba oskarżona nabie-
ra przekonania, że organy procesowe uczyniły wszystko, aby sprawiedliwości stało się zadość, 
postępując w stosunku do niej zgodnie z prawem. W wypadku postępowania karnego przeciwko 
Ernstowi Boepplemu nie można powiedzieć, że powyższe warunki zostały spełnione i że proces 
był rzetelny z poszanowaniem wszystkich uprawnień zainteresowanego. Znikoma rola obrońcy 
pokazuje, że praktyka sądowa nie zapewniała choćby minimalnej obrony oskarżonemu. Na orze-
czenie kary wpływ mogła mieć również presja społeczna, ponieważ społeczeństwo domagało się 
wymierzenia najwyższych kar za doznane krzywdy. 

88 Ibidem, k. 189.
89 Ibidem, k. 191.
90 AIPN Kr, 502/12, DVD, Zawiadomienie o wykonaniu wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 14 grudnia 1949 r., 
wystosowane przez Prokuraturę Wojewódzką w Krakowie, 16 XII 1950 r., k. 237.
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Wokół wyborów.  
Udział studentów Uniwersytetu Warszawskiego 
w kampanii wyborczej 1930 r. i ich stosunek 
do sprawy brzeskiej

Na łamach prasy 18 grudnia 1930 r. został opublikowany list otwarty profesorów Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w sprawie Brześcia. Pismo to było adresowane do prof. Adama Krzy-
żanowskiego – wybitnego ekonomisty ze środowiska krakowskiego, posła na sejm z ramienia 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR) – i nawiązywało do interpelacji stronnictw 
centrolewicowych, w której podniesiona została kwestia bezprawnego aresztowania szesnastu 
byłych posłów opozycji1, osadzenia ich i złego traktowania w twierdzy brzeskiej2. Profesorowie 
krakowscy przytaczali informacje o okrutnych metodach stosowanych wobec więźniów brzeskich 
i jednoznacznie je potępiali, określając mianem „hańby XX wieku”, która szkodzi dobremu 
imieniu Polski w Europie i „wprowadza rozkład i zgniliznę” w życie społeczne. Jednocześnie 
wzywali prof. Krzyżanowskiego, jako przedstawiciela środowiska akademickiego, do podjęcia 
na arenie parlamentarnej kroków, które doprowadziłyby do ukarania winnych i naprawienia 
krzywd wyrządzonych przez władze państwowe, a także zapobiegłyby podobnym wypadkom 
w przyszłości3.

Wystąpienie profesorów UJ zapoczątkowało falę protestów w sprawie brzeskiej, a oburzenie 
i krytykę wyrażały nie tylko kolejne uczelnie, lecz także liczne grupy intelektualistów i lite-
ratów, zrzeszenia zawodowe i różne organizacje społeczne. Kadra profesorska Uniwersytetu 
Warszawskiego okazała się w sprawie Brześcia podzielona i opublikowała dwa odrębne listy. 
Pierwsze oświadczenie z 20 grudnia wystosowało 44 wykładowców na czele ze Stefanem 
Czarnowskim, Wacławem Tokarzem i Tadeuszem Kotarbińskim. Przyłączono się w nim do 
apelu kolegów krakowskich i wezwano wszystkich profesorów szkół akademickich, zasiada-
jących w sejmie i senacie4, aby przeciwdziałali „poniewieraniu godnością ludzką i upadkowi 
moralnemu”, jak określono wydarzenia brzeskie5. Kilka dni później druga grupa profesorów 
na czele z Marcelim Handelsmanem, Janem Ujejskim i rektorem Mieczysławem Michałowi-
czem zajęła stanowisko dużo bardziej powściągliwe. Nie potępiono w nim władz, ale uznano 

1 W nocy z 9 na 10 IX 1930 r. aresztowano przywódców opozycji, m.in.: Norberta Barlickiego, Hermana Lieber-
mana i Stanisława Duboisa (PPS), Wincentego Witosa i Władysława Kiernika (PSL „Piast”), Aleksandra Dębskiego 
(SN), Karola Popiela (NPR) i Józefa Putka (PSL „Wyzwolenie”).
2 Cały tekst interpelacji został przedrukowany w: Sprawa brzeska. Dokumenty i materiały, oprac. M. Leczyk, 
Warszawa 1987, s. 32–38.
3 Ibidem, s. 39–41.
4 W kadencji 1930–1935 tytułem profesorskim mogło się poszczycić 15 posłów i 12 senatorów. Zob. D. Mycielska, 
Postawy polityczne profesorów wyższych uczelni w dwudziestoleciu międzywojennym [w:] Inteligencja polska XIX 
i XX wieku, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1985, s. 304.
5 Oświadczenie profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, „Robotnik”, 24 XII 1930, s. 2.
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konieczność bezstronnego zbadania sprawy traktowania więźniów brzeskich i zgodnego 
z prawem ukarania winnych6. W następnych tygodniach pod oświadczeniami składali swoje 
podpisy kolejni pracownicy UW, adiunkci, prosektorzy i asystenci Wydziału Lekarskiego zaś 
wystosowali protest, w którym zbiorowo poparli pierwsze, bardziej radykalne wystąpienie 
profesorskie7.

W swoich oświadczeniach wykładowcy często powoływali się na obowiązek moralny obrony 
porządku społecznego i godności ludzkiej, jaki spoczywa na nich jako nauczycielach i wycho-
wawcach młodego pokolenia. W podobnym tonie utrzymana była krytyka ze strony zwolenników 
sanacji i prasy rządowej – zwracano w niej uwagę na odpowiedzialność profesorów za postawy 
wychowanków i zarzucano naukowcom wciąganie młodzieży akademickiej w wir walki poli-
tycznej i burzenie spokoju wyższych uczelni8.

W poniższym artykule chciałabym się przyjrzeć, jak na sprawę brzeską zareagowało nowe 
pokolenie, czyli rzeczona młodzież studencka, i w jaki sposób wpłynęło to na postawy polityczne 
młodych ludzi. Skoncentruję się na środowisku Uniwersytetu Warszawskiego, a reakcje studentów 
zamierzam zbadać przez pryzmat najważniejszych organizacji akademickich i środowisk ideo-
wych. Stanowisko akademików w sprawie Brześcia ukażę w kontekście ich udziału w kampanii 
wyborczej 1930 r., co pozwoli lepiej zrozumieć stosunek młodych do obowiązków obywatelskich 
i stopień zaangażowania w życie publiczne.

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet Warszawski w pierwszym dziesięcioleciu niepodległości rozwijał się w szybkim 

tempie i już na początku lat dwudziestych kształcił największą liczbę studentów w kraju9. W roku 
akademickim 1930/31 studiowały w tej uczelni 9104 osoby, w tym 3511 nowo przyjętych10. Do 
najliczniejszych jednostek należał Wydział Prawa z 3534 studentami i Wydział Filozoficzny, 
liczący 3194 studentów, najmniejsze były zaś wydziały teologiczne11.

Wśród młodzieży akademickiej przeważali katolicy, którzy stanowili 68,5 proc. ogó-
łu. Drugą grupą byli studenci deklarujący wyznanie mojżeszowe – 23,75 proc. Natomiast 
ewangelików i prawosławnych było odpowiednio 3,75 proc. i 2,75 proc.12 W całym okresie 
międzywojennym na uczelni warszawskiej ponad połowę stanowili studenci z rodzin pra-
cowników umysłowych i z grupy „wolnych zawodów”, około zaś 16 proc. pochodziło ze 
środowiska drobnomieszczańskiego. Młodzież z rodzin robotniczych i chłopskich stanowiła 
łącznie około 17 proc., a nieco ponad 9 proc. studiujących to dzieci właścicieli wielkich 
przedsiębiorstw i ziemian13.

6 Oświadczenie drugiej grupy profesorów Uniw. Warsz. w sprawie Brześcia, „Robotnik”, 30 XII 1930, s. 2.
7 Protest adiunktów, prosektorów i asystentów Wydziału Lekarskiego, „Robotnik”, 12 I 1931, s. 2.
8 D. Mycielska, Postawy…, s. 308; Obrońcy „praworządności i moralności”, „Gazeta Polska”, 25 I 1931, 
s. 1.
9 Informacje na temat przyrostu liczby studentów UW w latach dwudziestych w porównaniu z liczbą studentów 
w innych ośrodkach akademickich zob. A. Pilch, Rzeczpospolita Akademicka. Studenci i polityka 1918–1933, 
Kraków 1997, s. 34–37. W roku 1930/31 w całej Polsce studiowało 49 770 osób (ibidem, s. 164).
10 Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915–1939, red. A. Garlicki, Warszawa 1982, s. 129–130.
11 Ibidem, s. 131.
12 Ibidem, s. 135; S. Langnas, Żydzi a studja akademickie w Polsce w latach 1921–1931. Studium statystyczne, 
Lwów 1933, s. 21–22.
13 Pochodzenie społeczne studentów UW w okresie międzywojennym omawiane jest w monografii uczelni: 
Dzieje…, s. 131–132, 257–258.
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Sympatie polityczne akademików i zaangażowanie w akcję wyborczą 
1930 roku

U progu lat trzydziestych Rzeczpospolita Akademicka była już mocno politycznie spolaryzo-
wana. W środowisku studenckim można wyróżnić kilka głównych nurtów ideowych, powiązanych 
z ugrupowaniami politycznymi starszego pokolenia14.

Młodzież o poglądach narodowych skupiona była wokół Młodzieży Wszechpolskiej (MW), 
wchodzącej w skład Obozu Wielkiej Polski (OWP), który zarówno na terenie Uniwersytetu War-
szawskiego, jak i w skali ogólnopolskiej odgrywał rolę pierwszoplanową i przyciągał najwięcej stu-
dentów. Szacuje się, że w całym kraju OWP grupował około 10 proc. ogółu studiujących, natomiast 
według wyliczeń Adama Skwarczyńskiego w Warszawie MW skupiała około 700 członków15. Już 
w roku akademickim 1926/27 Zarząd Bratniej Pomocy, największej organizacji samopomocowej, 
znalazł się na UW w rękach wszechpolaków16, a wkrótce ich wpływy objęły również większość 
związków sportowych, korporacji akademickich i kół naukowych.

Młodzież sympatyzująca z obozem sanacyjnym, a przede wszystkim przywiązana do osoby 
marszałka Józefa Piłsudskiego, działała w większości w trzech organizacjach: Związku Polskiej 
Młodzieży Demokratycznej (ZPMD), prezentującym poglądy demokratyczno-liberalne i utoż-
samiającym się ze Związkiem Naprawy Rzeczypospolitej; Myśli Mocarstwowej (MM), będącej 
odpowiednikiem konserwatywnego skrzydła BBWR, oraz w powstałym w lutym 1930 r. Legionie 
Młodych (LM), związanym z tzw. grupą pułkowników. O ile jednak ZPMD i LM odgrywały istotną 
rolę na terenie uniwersyteckim17 i próbowały przeciwstawiać się MW, o tyle MM nie zdobyła 
szerszych wpływów, choć była środowiskiem niezwykle twórczym18.

Krytycznie zarówno w stosunku do obozu rządzącego, jak i do ugrupowań narodowych 
odnosiły się akademickie organizacje lewicowe i ludowe: pepeesowski Związek Niezależnej 
Młodzieży Socjalistycznej (ZNMS), Związek Akademickiej Młodzieży Ludowej19 (ZAML) oraz 
komunistyczna Organizacja Młodzieży Socjalistycznej (OMS) „Życie”20. Grupy te działały bardzo 

14 W poniższym artykule omawiam organizacje najbardziej aktywne i wyraziste, odpowiadające na gruncie akade-
mickim zasadniczym podziałom politycznym ogółu społeczeństwa polskiego, które jednak nie odzwierciedlają całej 
mozaiki życia ideowo-politycznego na uniwersytecie. Przy tym koncentruję się w głównej mierze na działaniach 
młodzieży polskiej, wzmiankując jedynie o postawach studentów innej narodowości.
15 O liczebności młodzieży narodowej i jej wpływach: A. Pilch, Rzeczpospolita Akademicka…, s. 195–216; 
J. Misztal, Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska 1922–1939, Krzeszowice 2012, s. 77. Zob. również Atlas 
organizacji społecznych, red. A. Skwarczyński, t. 1, Warszawa 1932, s. 26.
16 Jak donosił „Akademik Polski”, w 1930 r. wybory do Rady Statutowej Bratniej Pomocy zakończyły się nastę-
pującymi wynikami: MW – 632 głosy i 24 mandaty; blok socjalistyczno-ludowy – 118 głosów i 4 mandaty, Zwią-
zek Polskiej Młodzieży Wiejskiej – 168 głosów i 6 mandatów oraz Myśl Mocarstwowa – 40 głosów i 1 mandat. 
Zob. Dzieje…, s. 193.
17 W krótkim czasie po założeniu LM miał liczyć około 600–700 członków, a oddział warszawski ZPMD w drugiej 
połowie 1930 r. – około 500 członków. Zob. A. Pilch, Rzeczpospolita Akademicka…, s. 221; Związek Polskiej 
Młodzieży Demokratycznej w okresie II Rzeczpospolitej i II wojny światowej, red. J. Pietrusza, Kraków 1998, 
s. 101, 106.
18 Dzieje…, s. 190.
19 ZAML powstał w 1930 r.; w styczniu doszło do połączenia Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej (PAML) 
z Akademickim Związkiem Młodzieży Wiejskiej, do których w kwietniu dołączył Akademicki Związek Chłopski. 
Niektóre źródła całą powstałą organizację określają mianem PAML. Zob. Akademicka młodzież̇ ludowa w II Rzeczy-
pospolitej. Relacje, materiały, dokumenty, red. S. Malawski, Warszawa 1974, s. 193.
20 OMS „Życie” miało w tym czasie marginalne znaczenie na UW; pod koniec lat dwudziestych szacuje się liczbę 
studentów komunistycznych w Warszawie na 30–120 osób, przy czym większość związana była z politechniką. 
Zob. A. Chojnowski, Wpływy komunistyczne na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1918–1938 [w:] Komuniści 
w międzywojennej Warszawie, red. E. Kowalczyk, Warszawa 2014, s. 217.
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prężnie i starały się wyraźnie zaznaczyć swoją obecność w murach uczelni pomimo niewielkiej 
liczebności.

Wszystkie wymienione środowiska zaangażowały się w kampanię wyborczą na jesieni 1930 r., 
a szczególnie dużą aktywnością wykazali się wszechpolacy21, piłsudczycy spod znaku ZPMD i LM 
oraz socjaliści z ZNMS. Udział w agitacji wyborczej postrzegano nie tylko jako wyraz poparcia dla 
wybranych ugrupowań, lecz także jako etap walki o „duszę młodzieży niesplugawionej dotknię-
ciem brudnych rąk doktrynera”22, a w mniejszej skali jako szansę na zyskanie popularności wśród 
studentów i pretekst do zaznaczenia swojej obecności na terenie uniwersyteckim. W artykułach 
prasy akademickiej wszystkich nurtów podkreślano konieczność wypełnienia przez młodzież 
obowiązków obywatelskich oraz wskazywano na znaczenie i doniosłość wyborów w tak napię-
tej sytuacji wewnętrznej kraju i trudnym momencie dla państwa. Jednocześnie wykazywano się 
dość dużym pragmatyzmem politycznym, np. organ MW „Akademik Polski” pisał: „Wiemy, że 
wynik wyborów nie spowoduje natychmiastowej zmiany sytuacji, ale uważamy wybory obecne 
za plebiscyt, w którym cała młodzież stanie solidarnie w imię ideałów narodowych”23. Przy 
czym wszystkie środowiska odwoływały się do wartości etycznych i argumentowały, że tylko 
z ich obozu może wyjść impuls do odnowy moralnej społeczeństwa i wskazanie właściwej drogi 
młodemu pokoleniu.

Uczestnictwo w kampanii opierało się w pierwszej kolejności na wspieraniu własnych ugru-
powań przez obecność na wiecach i zgromadzeniach. Członkowie ZNMS przykładowo wzięli 
udział 14 września w słynnej manifestacji Centrolewu w Dolinie Szwajcarskiej, co wielu z nich 
przypłaciło aresztowaniem24. Starano się również zaangażować czynnie na rzecz partii bliskich 
ideowo: studenci uczestniczyli w akcji propagandowej, organizowali i ochraniali zebrania przed-
wyborcze. O dużej sile perswazyjnej młodych ludzi opowiadał akademik-narodowiec w artykule 
dla „Kuriera Warszawskiego”: „Akcja młodych daje duże rezultaty – przemówienia ich budzą 
wszędzie wielkie zainteresowanie, mieszkańcy najbardziej zapadłych miejscowości proszą o przy-
jazd młodych prelegentów”25.

Młodzież akademicka nie ograniczała się tylko do organizacyjnego wsparcia działań starszych 
działaczy, tworzyła również własne komitety wyborcze i agitowała wśród studentów. Na UW 
ukonstytuowało się kilka organizacji: MW powołała do życia Akademicki Narodowy Komitet 
Wyborczy26, który wzywał do głosowania na listę nr 4; ZPMD utworzył Naczelny Akademicki 
Komitet Wyborczy Młodej Polski, który popierał polityków z lewego skrzydła BBWR oraz 
wspierał Komitet Wyborczy Organizacji Kobiecych27, natomiast LM zainicjował powstanie Aka-
demickiego Komitetu Wyborczego Współpracy z Rządem J. Piłsudskiego i apelował o oddanie 
głosów na rządową listę nr 128. Akademicy ludowcy i ZNMS-owcy wzywali do głosowania na 
centrolewicową listę nr 7 Związku Obrony Prawa i Wolności Ludu29. Komitety organizowały wiece 
przedwyborcze i akademie, drukowały i kolportowały ulotki. W dniu wyborów studenci zasiadali 

21 O wpływie kampanii wyborczej 1930 r. na wzrost znaczenia młodych w obozie narodowym zob. S. Rudnicki, 
Obóz Narodowo-Radykalny, Warszawa 1985, s. 66–67.
22 W wigilię zwycięstwa, „Życie Akademickie” 1930, nr 5, s. 1.
23 Do ogółu Młodzieży Polskiej, „Akademik Polski” 1930, nr 10, s. 1.
24 Życie i działalność Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, „Akademicki Głos Niezależny” (jedno-
dniówka), 1 V 1931, s. 8.
25 A. Heinrich, Przed 16 listopada, „Kurier Warszawski”, 11 XI 1930 (wydanie poranne), s. 7.
26 „Akademik Polski” 1930, nr 10, s. 1; zob. A. Pilch, Rzeczpospolita Akademicka…, s. 204.
27 „Brzask” 1930, nr 2–3, s. 87; „Życie Akademickie”1930, nr 2; Por. A. Pilch, Rzeczpospolita Akademicka…, 
s. 222.
28 A. Pilch, Rzeczpospolita Akademicka…, s. 232.
29 „Robotnik”, 31 X 1930, s. 3.
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również w komisjach i pełnili funkcję mężów zaufania poszczególnych komitetów wyborczych, 
co stanowiło ważny element włączania młodych w życie polityczne30.

Zdarzało się także, że krewcy akademicy organizowali bojówki i brali udział w rozbijaniu wie-
ców przeciwników politycznych oraz w innych aktach przemocy. Szczególnie MW i LM celowały 
w tego typu aktywności, przy czym uzbrojone w pałki i kastety grupy aktywistów działały nie tylko 
na terenie uniwersytetu, lecz także były wykorzystywane do rozpędzania konkurencyjnych zebrań 
partyjnych. Prowadziło to do upowszechniania się postaw ekstremistycznych, eskalacji konflik-
tów istniejących wśród akademików oraz ogólnej brutalizacji życia publicznego. Przykładowo 
30 i 31 października 1930 r. na UW zapanował chaos. Pierwszego dnia na wiecu zorganizowanym 
przez Akademicki Narodowy Komitet Wyborczy starła się grupa młodzieży piłsudczykowskiej 
z grupą młodzieży narodowej, co zakończyło się interwencją policji i zatrzymaniem grupy pra-
wicowych akademików. Na tym jednak się nie skończyło, gdyż zamieszki przeniosły się na ulicę 
i studenci sanacyjni wybili szyby w kantorze „Gazety Warszawskiej” oraz na Nowym Świecie 
napadli na korporantów. Następnego dnia zanotowano zaś zajścia antyżydowskie, w trakcie któ-
rych zdemolowano szafki Żydowskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy31.

O specyficznej atmosferze, jaka się wytworzyła na uczelniach w tym czasie, pisał w przededniu 
wyborów wszechpolak Aleksander Heinrich: „Studenci, przychodzący na wykłady z obwiązaną 
ręką czy głową, witani są przez kolegów jak bohaterowie, którzy dobrze zasłużyli się sprawie”32.

Sprawa brzeska wśród studentów
Wybory 1930 r. i przebieg kampanii, zapoczątkowanej zatrzymaniem przywódców opozy-

cji, wprowadziły rozbrat między młodzież socjalistyczną i ludową a studentów o nastawieniu 
piłsudczykowskim, którym wcześniej zdarzało się występować wspólnie przeciwko młodzieży 
narodowej. Rozdźwięk ten powiększyła jeszcze sprawa Brześcia, która nabrała rozgłosu po 
wspomnianym liście profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Początkowo studenci próbowali wypracować wspólne stanowisko w tej kwestii. Przykłado-
wo ZNMS zwołał 16 grudnia konferencję międzyorganizacyjną, na której przedstawił rezolucję 
inspirowaną interpelacją poselską Centrolewu. Spośród zaproszonych organizacji na spotkaniu 
zjawili się przedstawiciele LM i ZPMD oraz OMS „Życia”, bundowskiego „Ogniwa” i młodzie-
ży ludowej, zabrakło natomiast wszechpolaków i mocarstwowców. Dyskusja szybko ujawniła 
zasadnicze rozbieżności między poszczególnymi ruchami. Komendant LM Zbigniew Zapasiewicz 
przedstawił oświadczenie swojej organizacji, która uznała „oskarżenia sejmowe za nieumotywo-
wane i nad sprawą brzeską przechodzi niejako do porządku dziennego, występując równocześnie 
ostro przeciw tym, którzy dziś domagają się jej wyświetlenia”33. Zwyciężył więc w tym wypadku 
realizm polityczny i lojalność w stosunku do obozu rządzącego. Kilka lat później Zapasiewicz 
wyjaśniał, że Brześć był dla LM symbolem rozprawy z partyjniactwem i znakiem walki o silną 
władzę Piłsudskiego34. Fakt, że LM wspierany był przez „grupę pułkowników” odpowiedzialnych 
za rozprawę z opozycją, też miał niewątpliwie znaczenie.

Druga z organizacji sanacyjnych zajęła stanowisko wyczekujące i starała się zdystansować od 
obu stron sporu. Wyraziła co prawda zaniepokojenie stanem moralności publicznej, ale stwier-
dziła, że przyczyny wystąpień mogą być dwojakie: „albo interpelacje złożone w tej sprawie mają 

30 Życie i działalność…, s. 8.
31 „Akademik Polski” 1930, nr 10, s. 3; „Życie Akademickie” 1930, nr 3, s. 3.
32 A. Heinrich, Przed 16 listopada…, s. 7.
33 „Życie Akademickie” 1930, nr 6, s. 2.
34 S. Rudnicki, Obóz Narodowo-Radykalny, Warszawa 1985, s. 120–121.
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podstawy rzeczywiste, a więc miały […] miejsce wysoce karygodne nadużycia władzy, albo też 
są one niewybrednym argumentem politycznym bez podstaw w rzeczywistości, co świadczyłoby 
znów o zwyrodnieniu moralnym grup w swej kampanii politycznej tego rodzaju argumentów 
używających”35. Ostatecznie ZPMD zdecydował się poczekać na wyniki śledztwa, co można 
uznać za próbę zachowania – wielokrotnie deklarowanej – niezależności.

Protest uzgodnili więc i wystosowali tylko akademicy socjaliści i ludowcy wspólnie z mło-
dzieżą bundowską36, stanowisko to zostało potwierdzone późniejszymi enuncjacjami prasowymi37. 
Sprawa brzeska stała się również przedmiotem specjalnej rezolucji uchwalonej podczas VI Zjazdu 
ZNMS Akademickiego, który odbywał się w Warszawie 4 i 5 stycznia 1931 r. Wówczas więźnio-
wie brzescy Stanisław Dubois i Mieczysław Mastek zostali entuzjastycznie powitani i specjalnie 
uhonorowani przez członków Zjazdu38. W ten sposób lewicowa młodzież akademicka solidary-
zowała się ze stanowiskiem PPS, choć równocześnie zaczynała wyrażać bardzo krytyczne opinie 
na temat działań partii i obranej przez nią pokojowej i demokratycznej „drogi do socjalizmu”39.

Młodzież Wszechpolska od początku zajęła w sprawie Brześcia stanowisko nieprzejednane 
i włączyła się w akcję protestacyjną. Publicysta narodowy potępił w grudniowym numerze „Aka-
demika Polskiego” metody stosowane przez obóz sanacyjny w trakcie wyborów i określił je jako 
„wstrętne każdemu uczciwemu człowiekowi”. Zwrócił również uwagę na zagrożenia, które niosą 
ze sobą tego typu praktyki dla ładu społecznego, a przy tym zakwestionował mandat sanacji do 
sprawowania władzy40. Kampania wszechpolaków w kwestii Brześcia miała umocnić zwolenni-
ków prawicy w poczuciu wyższości moralnej nad obozem rządzącym i potwierdzić popularność 
idei narodowej w młodym pokoleniu.

Większa część społeczności studenckiej miała w sprawie Brześcia stanowisko zbliżone do 
ZNMS i MW, które w tym wypadku okazały się sprzymierzeńcami w walce z sanacją. Oburzenie 
wyrażały koła prowincjonalne, grupujące młodzież z poszczególnych regionów kraju. Koło Aka-
demików Łowiczan apelowało do organizacji akademickich o zabranie głosu: przyłączenie się do 
protestu i do tej części społeczeństwa, która „bez względu na swe polityczne przekonania ohydę 
wypadków brzeskich potępia, a w imię honoru narodu domaga się energicznego przeprowadzenia 
śledztwa i surowego ukarania winnych”41. Naczelny Komitet Akademicki 13 stycznia donosił na 
łamach „Kuriera Warszawskiego” o napływających ze wszystkich stron Polski protestach organi-
zacji akademickich, które „bez względu na przekonania polityczne” zajmują zbliżone stanowisko 
i dołączają w ten sposób swój głos do chóru oburzenia elit kulturalnych i świata nauki42. Z kolei 
Wojciech Wasiutyński, redaktor naczelny „Akademika Polskiego”, wspominał wielkie zaintere-
sowanie skonfiskowanym numerem pisma, które wywiesił na tablicy ogłoszeniowej na UW, za 
co został zrugany przez rektora43.

Młodzież piłsudczykowska znalazła się w defensywie. Konserwatyści spod znaku MM i demo-
kraci z ZPMD starali się patrzeć na sprawę brzeską w sposób zniuansowany: gotowi byli przyznać 
rację moralną więźniom brzeskim, ale nie zgadzali się na wykorzystywanie protestów w walce 

35 Ibidem.
36 Życie i działalność…, s. 8.
37 Uchwała Walnego Zebrania Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, „Robotnik”, 23 XII 1930, s. 2.
38 „Robotnik”, 5 I 1931, s. 1; Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej Akademickiej. Historia, ideologia, 
zadania, Kraków 1931, s. 14, 17.
39 Główny referat zjazdu nosił tytuł Kryzys socjalizmu i został wygłoszony pierwszego dnia obrad przez Oskara 
Langego. Zob. O. Lange, Kryzys socjalizmu [w:] Związek Niezależnej…, s. 31–46.
40 A. Heinrich, Po wyborach, „Akademik Polski” 1930, nr 11, s. 3.
41 „Robotnik”, 6 I 1931, s. 2.
42 „Kurier Warszawski”, 13 I 1931 (wydanie poranne), s. 7.
43 W. Wasiutyński, Prawą stroną labiryntu, Gdańsk 1996, s. 156.
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politycznej i próby ustawienia społeczności akademickiej w opozycji do rządu. Ich zdaniem 
kłóciło się to z poczuciem praworządności i godziło w interes państwowy. Zdecydowani również 
byli przynajmniej częściowo usprawiedliwiać działania władz. Jerzy Giedroyc, jeden z czoło-
wych mocarstwowców i redaktor „Dnia Akademickiego”, pisał po latach: „uważałem Brześć 
za uzasadniony. Centrolew był realnym zagrożeniem, zamierzał robić w Polsce rewolucję […]. 
Internowanie działaczy Centrolewu było w tych warunkach aktem obrony koniecznej, chociaż 
gwałciło immunitet poselski i było nielegalne, leżało w interesie państwa. Natomiast traktowanie 
więźniów w twierdzy brzeskiej przez Kostka-Biernackiego i innych było godne potępienia”44. 
Z kolei LM robił wszystko, aby zdyskredytować protestujące przeciwko Brześciowi środowiska, 
np. kolportował ulotki-paszkwile o takiej treści: „Czy wiesz, że w sprawie Brześcia jednobrzmiące 
»protesty« podpisują Żydzi, masoni, socjaliści i endecy…?”45.

Wzburzenie młodzieży dodatkowo podsycał fakt podtrzymywania przez rektorów zakazu orga-
nizowania wieców w sprawie brzeskiej, zgodny z zaleceniami rządowymi. Stan napięcia dobrze 
ilustruje notatka ks. Bronisława Żongołłowicza, wiceministra wyznań religijnych i oświecenia 
publicznego, na temat rozmowy 19 stycznia z Michałem Słomińskim, prezesem Bratnich Pomo-
cy: „Potępiają Brześć. Hołd wyrażają profesorom, którzy deklarację podpisali. Chce Słomiński, 
aby mógł być wiec dozwolony, wówczas prócz deklaracji nic by więcej nie było. Jeżeli jak teraz 
jest, wiecu rektorzy nie dopuszczą, może się odbyć wiec nielegalny, co mało prawdopodobne. 
Natomiast zamiast wiecu legalnego odbędą się posiedzenia Bratnich Pomocy, korporacji, kół 
naukowych i wszędzie będą jako nagłe wnioski omawiane sprawy brzeskie. To się może ciągnąć 
całe miesiące, wciąż jątrząc sprawę. […] Według Słomińskiego mogą studenci nie dopuszczać 
profesorów prorządowych do wykładów, obrzucać jajkami itd.”46.

W końcu irytacja akademików znalazła swój wyraz w postaci bardzo licznego nielegalnego 
wiecu, zwołanego 23 stycznia na dziedzińcu uniwersytetu47. Zgromadzonym została odczytana 
rezolucja w sprawie Brześcia i oddano cześć profesorom, którzy potępili brutalne metody stoso-
wane przez władze wobec polityków opozycji. Na wiecu głos zabrali zarówno działacze ZNMS, 
jak i MW. Studenci skandowali hasła antyrządowe, co doprowadziło do konfliktu z młodzieżą 
piłsudczykowską. Wybuchły zamieszki i dwaj adepci prawa zostali ciężko poturbowani48. Według 
relacji „Akademika” wiecująca młodzież śpiewała znaną piosenkę On nie powróci już i wznosiła 
okrzyki przeciwko komendantowi twierdzy brzeskiej płk. Wacławowi Kostek-Biernackiemu, 
znanemu prawnikowi sanacyjnemu prof. Wacławowi Makowskiemu, i rektorowi Wyższej Szkoły 
Handlowej prof. Antoniemu Sujkowskiemu49. Młodzież prorządowa miała natomiast odśpiewać 
Pierwszą Brygadę. Doszło również do starć z policją, a rozruchy objęły Nowy Świat, pl. Napoleona 
i ul. Warecką. Rozzuchwalona młodzież wybiła szyby w kilku gablotach z portretami Piłsudskiego 
i zniszczyła parę wystaw sklepowych.

44 J. Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce, Warszawa 1999, s. 45.
45 Umarli szybko jadą…, „Robotnik”, 22 I 1931, s. 1. Od akcji tej jednoznacznie odcinał się ZPMD, zob. Ulotki, 
„Robotnik”, 23 I 1931, s. 3.
46 B. Żongołłowicz, Dzienniki 1930–1936,Warszawa 2004, s. 122–123.
47 Istnieją rozbieżności co do liczby uczestników zgromadzenia. „Akademik Polski” (organ MW) podawał 4 tys. 
osób, natomiast „Dzień Akademicki” (pismo MM) donosił jedynie o 700–800 studentach. „Kurier Warszawski” 
mówi zaś o 3 tys. osób. O ile można uznać, że dane przytaczane przez „Akademika” są zawyżone, o tyle szacunki 
„Dnia” wydają się znacznie zaniżone, jeżeli wziąć pod uwagę skalę zainteresowania sprawą brzeską w środowi-
sku studenckim. Zob. Wiec w sprawie Brześcia na Uniwersytecie Warszawskim dn. 23 I 31, „Akademik Polski” 
1931, nr 2, s. 1; E. Łagiewski, Nowy „tryumf” młodzieży „narodowej”, „Dzień Akademicki” 1931, nr 8, s. 1; Wiec 
młodzieży w sprawie Brześcia, „Kurier Warszawski”, 24 I 1931, s. 6.
48 Pobicie studentów, „Kurier Warszawski”, 24 I 1931, s. 6.
49 Wiec w sprawie Brześcia…, s. 1.
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Wiec akademików odbił się szerokim echem w prasie studenckiej i na łamach gazet warszaw-
skich. Gruntowną krytykę wystąpienia przeprowadziła młodzież sanacyjna, która dowodziła, że 
prowokowanie tego typu zajść ma niewiele wspólnego z deklarowaną obroną ładu społecznego, 
a protest, szczególnie ze strony wszechpolaków, przeciwko siłowym rozwiązaniom władzy 
zakrawa na hipokryzję w obliczu przemocy, którą sami studenci narodowi stosują wobec Żydów 
i swoich przeciwników50.

Sprawa brzeska powróciła jeszcze jesienią 1931 r., gdy rozpoczynał się proces jedenastu poli-
tyków opozycji, więźniów Brześcia, jednak były to jedynie odblaski wcześniejszych wystąpień.

Podsumowanie
Zaangażowanie studentów UW w dosyć brutalną kampanię wyborczą 1930 r., a następnie 

protesty i wystąpienia w sprawie Brześcia przyczyniły się do radykalizacji postaw młodzieży 
akademickiej, zarówno z prawej, jak i z lewej strony sceny politycznej. Zwycięstwo BBWR 
w wyborach i bezsilność przywódców opozycyjnych wobec nadużyć władzy osłabiły autorytet 
działaczy i polityków starszego pokolenia w oczach młodzieży. Nieskuteczność działań na forum 
sejmowym i zaostrzający się kurs polityczny skłaniały do szukania nowych, bardziej zdecydo-
wanych form działania. Kryzys, który dotknął PPS po rozpadzie Centrolewu, wpłynął na rewizję 
poglądów młodych działaczy i przesunięcie się ZNMS w kierunku lewicy socjalistycznej51. W śro-
dowisku warszawskim zaczęto wydawać w październiku 1931 r. pismo „Płomienie”, w którym 
zdecydowanie krytykowano poczynania kierownictwa partii i postulowano wejście na drogę 
walki socjalistyczno-rewolucyjnej. Również w obozie narodowym nastąpiły zmiany: w czerwcu 
1931 r. pełnię władzy w OWP przejęli młodzi, a wkrótce po tym nastąpiła militaryzacja ruchu. 
Wzrost znaczenia organizacji, które odwoływały się do argumentów siły, takich jak MW i LM 
(coraz wyraźniej popieranego przez grupę pułkowników kosztem ZPMD), sankcjonował przemoc 
w murach uniwersyteckich52.

Protesty kadry naukowej, a także studentów w sprawie Brześcia ukazały rządzącym, jak bar-
dzo środowisko cieszące się swobodą i autorytetem moralnym może zmniejszyć prestiż władzy 
w oczach społeczeństwa. Natomiast niesubordynowana młodzież akademicka, do której trudno 
było dotrzeć obozowi sanacyjnemu z jego ideami, okazała się nie po raz pierwszy zaczynem fer-
mentu społecznego. Wystąpienia brzeskie przyczyniły się więc do podjęcia przez sanację decyzji 
o zmianie ustawodawstwa w zakresie szkolnictwa wyższego, a w konsekwencji doprowadziły do 
ograniczenia autonomii szkół wyższych. Perspektywę rządzących dobrze oddają słowa wicemi-
nistra Żongołłowicza po wspomnianym spotkaniu ze Słomińskim: „Dużom już w życiu widział. 
Gdy jednak mnie smarkacze mówią o sumieniu, o etyce, o duchu narodu, o godności ludzkiej 
z powodu Brześcia, gdy student wiceministrowi mówi wprost o możliwych »zamachach na osoby 
wysoko postawione«, widzę jasno, że młodzież uniwersytecka w pewnych znacznych odłamach 
to żmija, wyhodowana kosztem Państwa”53.

50 J. Kowalewski, Brześciada, „Życie Akademickie” 1931, nr 7, s. 6; E. Łagiewski, Nowy „tryumf”…, s. 1; Do 
uczestników wiecu protestacyjnego w sprawie Brześcia, „Dzień Akademicki” 1931, nr 8, s. 1.
51 Zob. J. Tomicki, Lewica socjalistyczna w Polsce 1918–1939, Warszawa 1982, s. 323–347. O ewolucji poglądowej 
ZNMS: A. Pilch, Rzeczpospolita Akademicka…, s. 119–131; A. Jaeschke, Myśl polityczna Związku Niezależnej 
Młodzieży Socjalistycznej. 1931–1935, Kraków 1989.
52 O wpływie Brześcia na kształt polityki polskiej i brutalizację życia publicznego zob. np. K. Kawalec, Spadko-
biercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918–1939, Wrocław 2000, s. 153–202.
53 B. Żongołłowicz, Dzienniki…, s. 123.
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Katarzyna odrzywołek
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wkład Żydów polskich w powstanie,  
budowę i rozwój Państwa Izrael do 1948 r.

Marzenie o powrocie do Erec Israel (Ziemi Izraela) towarzyszyło narodowi wybranemu przez 
cały okres jego egzystencji w diasporze. Daleko mu jednak było do osiągnięcia wymiaru politycz-
nego. Najsilniejszą podstawą tych dążeń była bowiem koncepcja powrotu pod wodzą i za zgodą 
Mesjasza1. Na przestrzeni wieków ci, którzy nie mogli się doczekać przyjścia proroka, u kresu 
życia podejmowali decyzję o emigracji do Palestyny. Byli to zazwyczaj pobożni Żydzi, którzy 
w akcie pochówku w ziemi praojców upatrywali możliwość zbliżenia się do stwórcy. Byli i tacy, 
którzy wysuwali koncepcję budowy siedziby narodowej dla Żydów w miejscach z dzisiejszej 
perspektywy co najmniej egzotycznych2. Koncepcje te nie były w większości kreowane przez 
wyznawców judaizmu, lecz narzucane przez państwa, w których żyli, a pobudki, jakimi kierowali 
się ich pomysłodawcy, były różne. W większości wypadków cel był jeden: „oczyszczenie” kraju 
z Żydów w wyniku ich emigracji.

Szczególnie ważnym okresem dla budowania się państwowości żydowskiej były lata pomię-
dzy I Kongresem Syjonistycznym w Bazylei, odbywającym się 29–31 sierpnia 1897 r., a aktem 
ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Izraela 14 maja 1948 r. Można zatem powiedzieć, że pro-
ces tworzenia państwa Izrael trwał 51 lat. Powstanie nowego kraju na mapie świata nie byłoby 
możliwe, gdyby nie stopniowa, zorganizowana emigracja Żydów europejskich do Palestyny. 
Duży procent wśród emigrantów stanowili Żydzi polscy. W momencie utworzenia Państwa Izrael 
prawie 34 proc. obywateli tego kraju miało polskie korzenie3. Po przybyciu do nowej ojczyzny 
większość z nich aktywnie pracowała na rzecz budowy i rozwoju państwa, wywierała też wpływ 
na różne aspekty życia politycznego, religijnego i świeckiego. Dynamiczny rozwój armii, nowe 
osiągnięcia techniczne i ekonomiczne, a także odrodzenie kultury i tradycji żydowskiej uczyniło 
z Izraela silny i niezależny kraj.

Droga do Erec Israel
Dzięki staraniom syjonistów w okresie międzywojennym z Polski wyjechały rzesze Żydów. 

Proces ten umożliwiało przychylne nastawienie rządu. Izraelski historyk Ezra Mendelson napisał 
przewrotnie: „Nikt nie był bardziej syjonistyczny niż polscy przywódcy końca lat trzydziestych”4. 
Łącznie w okresie dwudziestolecia w Rzeczypospolitej nastąpiły trzy alije5. Pierwsza z nich, 

1 J. Walicki, Ruch syjonistyczny w Polsce w latach 1926–1930, Łódź 2005, s. 15.
2 Na przykład w 1730 r. w Ameryce Południowej z inspiracji bogatego Żyda Hermana Moritza miało powstać 
Królestwo Żydowskie; w Birobidżanie przy granicy z Chinami w 1928 r. bolszewicy utworzyli Żydowski Okręg 
Autonomiczny; nazistowskie Niemcy w jednym z wariantów chciały z kolei przetransportować 4 mln Żydów na 
Madagaskar. Zob. M. Sikorski, Propozycje budowy Syjonu poza Palestyną, Warszawa 2003, s. 4–6.
3 Brzemię pamięci. Współczesne stosunki polsko-izraelskie, red. E. Kossewska, Warszawa 2009, s. 113.
4 Cyt. za: E. Mendelsohn, Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, Warszawa 1992, s. 108.
5 Alija (hebr. היילע) – wchodzenie w górę, wznoszenie się, napływ, imigracja Żydów do Palestyny, a po 1948 r. 
do Izraela.
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a zarazem trzecia w historii ruchu syjonistycznego, przypadła na lata 1919–1923. Czwarta wią-
zała się bezpośrednio z rządami gabinetu Władysława Grabskiego. Jej przyczyn upatrywano we 
wprowadzeniu niekorzystnych rozwiązań podatkowych względem mieszkańców miast, których 
znaczny procent stanowili Żydzi. Do Palestyny emigrowali drobni rzemieślnicy oraz kupcy. Ludzie 
ci nie byli przygotowani do ciężkiej pracy fizycznej, co bezpośrednio rzutowało na podjęcie 
decyzji o powrocie do Polski. Mimo to, jak twierdzi historyk amerykański Laurence Weinbaum, 
o opuszczeniu Polski myślał wówczas co piąty polski Żyd6.

Piąta alija – trwająca do 1940 r. – została zorganizowana w styczniu 1929 r. i cieszyła się 
znacznym wsparciem państwa. Większość wydanych w tym momencie certyfikatów przeznaczona 
była dla pionierskiej młodzieży. Po przybyciu do Palestyny zastali kraj pogrążony w kryzysie 
gospodarczym, który był przyczyną malejącej liczby przyjazdów na ten teren. Tak trudna sytuacja 
była wynikiem ogłoszonego w październiku 1930 r. raportu Simpsona, zalecającego ograniczanie 
emigracji, oraz tzw. Białej księgi7, definitywnie zakazującej napływu ludności żydowskiej do 
brytyjskiej Palestyny oraz wykupu ziemi od właścicieli arabskich8. Władze polskie z niepokojem 
patrzyły na posunięcia Brytyjczyków. W 1937 r. w trakcie obrad VI Komisji Zgromadzenia Ligi 
Narodów polski przedstawiciel Tytus Komarnicki nawoływał: „Palestyna musi być siedzibą dla 
mas żydowskich, a nie dla garstki wybranych, aby w ten sposób mógł być rozwiązany wielki 
problem żydowski”9.

Niektórzy Żydzi opuszczali Polskę jako turyści. Ten typ emigracji wspierały biura tury-
styczne oraz różne organizacje żydowskie, których inicjatorzy wprost informowali uczestników 
wycieczek, że jest to podróż w jedną stronę bez programu fakultatywnego. Na dużą skalę działał 
wówczas wydział turystyczny tygodnika „Unzer Welt”. Miał on prawo przygotowania wyjazdów 
do Ameryki Południowej, Belgii, Szwecji i Konga. W prasie widniały ogłoszenia: „turystyczne 
przejazdy indywidualne do Palestyny JEDNYM REJSEM”10.

Co warte odnotowania, zarówno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jak i Ministerstwo Skarbu 
nie miało obiekcji względem tej emigracji11. Problemom „turystyki palestyńskiej” poświęcona 
była specjalna konferencja Ministerstwa Spraw Zagranicznych w lipcu 1939 r., postulująca sku-
pienie organizacji wyjazdów w rękach ludzi odpowiedzialnych oraz wyeliminowanie nielegalnych 
pośredników12. Na moment przed wybuchem wojny grupa syjonistów-rewizjonistów chciała nabyć 
od rządu polskiego statek SS „Kościuszko”. Niestety, w realizacji planów przeszkodził wybuch 
drugiej wojny światowej. Dzień przed agresją wojsk Hitlera na Polskę Departament Konsularny 
Polityki Emigracyjnej MSZ wydał wytyczne emigracyjne. Nie zostały one wprowadzone w życie.

6 A. Patek, Żydzi w drodze do Palestyny 1934–1944. Szkice z dziejów aliji bet, nielegalnej imigracji żydowskiej, 
Kraków 2009, s. 94.
7 Biała księga 1939, zwana również Białą księgą MacDonalda, od nazwiska brytyjskiego ministra kolonii 
Malcolma MacDonalda, który sygnował ją swoim nazwiskiem; oficjalny dokument formułujący zasady polityki 
Wielkiej Brytanii wobec Palestyny, ogłoszony 17 maja 1939 r. Dokument wprowadzał duże ograniczenia w zakre-
sie emigracji żydowskiej i w nabywaniu ziemi przez Żydów. Przez stronę żydowską zrozumiany jako złamanie 
deklaracji Balfoura i wycofanie się Wielkiej Brytanii z dalszych działań na rzecz utworzenia „żydowskiej siedziby 
narodowej” w Palestynie. Pozostawał w mocy do końca mandatu brytyjskiego w 1948 r. Zob. New Encyclopedia 
of Zionism and Israel, red. G. Wigoder, t. 2, New York 1994, s. 1381.
8 M. Makovsky, Churchill’s Promised Land. Zionism and Statecraft, London 2007, s. 98–139.
9 Cyt. za: A. Patek, Żydzi…, s. 95.
10 Ibidem, s. 109.
11 Według A. Patka, MSW rekomendowało władzom urzędów wojewódzkich „nieczynienie przeszkód w organi-
zowaniu wyjazdów grup osiedleńczych do Palestyny”, a organom policyjnym, by „drobiazgowym dochodzeniem 
nie odstraszały chętnych do wyjazdu”. Ministerstwo Skarbu z kolei wyrażało zgodę na przydział niezbędnych 
dewiz Żydom opuszczającym Polskę. Wynosiły one około 400 zł na osobę. Zob. A. Patek, Żydzi…, s. 103.
12 Ibidem.
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Pomoc władz II RP dla nielegalnej emigracji żydowskiej była, jest i będzie odczytywana 
jako pretekst do „pozbycia się Żydów”. Nie można jednak pominąć kwestii faktycznej sympatii 
członków rządu do narodowych i państwowych aspiracji Żydów. Warto w tym kontekście przy-
toczyć wielokrotnie cytowane słowa premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego, który podczas 
rozmowy z Włodzimierzem Żabotyńskim13 powiedział: „Polski rząd pragnie wspomóc działalność 
syjonistyczną nie dlatego, by pozbyć się Żydów, ale dlatego że syjonizm jest ideą szlachetną 
i humanitarną”14. Niewątpliwie wpływ na sympatię do syjonistów miała ich aktywność i silne 
przedstawicielstwo w Sejmie II RP15.

W wyniku zwiększającego się ruchu emigracyjnego do Palestyny 1 stycznia 1923 r. powstał 
konsulat polski w Jerozolimie, który dwa lata później został przekształcony w konsulat generalny. 
Żydzi polscy dostawali się na teren Palestyny różnymi drogami. Najpopularniejszy był wówczas 
transport morski, możliwy dzięki uruchomionej w 1933 r. przez Polskie Transatlantyckie Towa-
rzystwo Okrętowe regularnej linii żeglugowej. Prowadziła ona z portu w rumuńskiej Konstancy do 
Hajfy. Trasa ta była obsługiwana przez znany polski statek pasażerski SS „Polonia”. Jego oficer, 
Karol Olgierd Borchardt, tak wspominał jeden z rejsów do Hajfy: „Wśród pasażerów za każdym 
razem wybucha szał entuzjazmu. Pasażerami są przeważnie chalucy, emigranci z rozmaitych 
krajów Europy, jadący do pracy na roli, do pardesów Rotschilda, na uprawę pomarańczy i wino-
gron. Chłopcy i dziewczęta, by dać ujście entuzjazmowi, tworzą koło, oplatając się ramionami, 
i zaczynają tańczyć oraz śpiewać kadimę, taniec chaluków”16. Znacznie szybszy, ale i droższy 
środek transportu stanowił samolot. Szacuje się, że Żydzi polscy stanowili łącznie 30–40 proc. 
emigrantów w okresie międzywojennym, nie wliczając w to nielegalnej emigracji, którą Żydzi 
określali mianem aliji bet.

Wkład polityczny
Żydzi polscy już od początku XIX w. angażowali się w rozwój syjonizmu. W dwudziestoleciu 

międzywojennym stali się światowymi ambasadorami tej idei i to dzięki nim kolejne alije z Polski 
były jednymi z najliczniejszych i najlepiej zorganizowanych w Europie.

Prekursorem syjonizmu na gruncie polskim był Cwi Hirsz Kaliszer. Ten urodzony 24 marca 
1795 r. w Lesznie rabin jako pierwszy promował emigrację Żydów do Palestyny, bez oczekiwania 
na przyjście Mesjasza. Namawiał do zakupu ziemi w Palestynie i zakładania tam osiedli17. Jego 
działalność stała się podstawą do powołania Związku dla Kolonizacji Palestyny i ufundowania 
jednej z pierwszych żydowskich szkół rolniczych Mikwe Jisrael (Nadzieja Izraela). Cwi Hirsz Kali-
szer jest także autorem książki Driszat Syjon, stanowiącej pierwszy zarys programu syjonizmu18.

13 Włodzimierz Żabotyński (1880–1940), działacz syjonistyczny, prawnik, pisarz, publicysta. W czasie pierwszej 
wojny światowej stworzył w Palestynie Legion Żydowski. W 1925 r. założył Związek Syjonistów Rewizjonistów. 
Domagał się zgody na osadnictwo żydowskie po obu stronach Jordanu oraz nieograniczoną imigrację żydowską, 
również nielegalną. Wzywał do przygotowania struktur walki o niepodległość i w tym celu stworzył paramilitar-
ne oddziały młodzieżowe. W 1936 r. przedstawił plan przeniesienia w ciągu dziesięciu lat do Palestyny 1,5 mln 
Żydów z Europy. Jego zamierzenia spotkały się z aprobatą władz polskich, ale w związku z wprowadzeniem 
przez Brytyjczyków ograniczeń imigracyjnych nie miały szans na realizację. Zob. Słownik biograficzny Żydów, 
red. G. Wigoder, Warszawa 1998, s. 589.
14 W. Chmielewski, Bojownicy Ziemi Świętej. W II RP przygotowywali się do walki o powstanie Izraela, „Nowiny 
Kurier” (Tel Awiw), 26 V 2006, s. 10.
15 S. Rudnicki, Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2004, s. 5–6.
16 K.O. Borchardt, Znaczy kapitan, Gdynia 2003, s. 195.
17 Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura, red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001, s. 448. Zob. Słownik 
biograficzny…, s. 261.
18 Żydzi w Polsce…, s. 261. 
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Idee starego rabina się rozwijały. Dziesięć lat po jego śmierci, między 6 a 11 listopada 1884 r. 
32 delegatów z Rosji, Palestyny, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Rumunii zebrało się na konfe-
rencji w Katowicach. W trakcie obrad podjęto decyzję o założeniu nowych osad żydowskich 
w Palestynie. Na ten cel przeznaczono 10 tys. franków i 2 tys. rubli19. Spotkanie w Katowicach 
wpłynęło na przyspieszenie i ożywienie ruchu emigracyjnego u schyłku XIX w.

Jednym z polskich liderów konferencji katowickiej był ortodoksyjny rabin urodzony w Głę-
bokiem w zaborze rosyjskim – Samuel Mochilewer. To on jako pierwszy podejmował rozmowy 
z zamożnymi Żydami zachodnioeuropejskimi, w tym z baronem Edmondem Jamesem de Rotschil-
dem, którego namawiał do wsparcia emigracji. Kilka lat później Żydzi polscy pracowali w parde-
sach – gajach pomarańczowych, których powstanie finansowane było przez imperium Rotschildów. 
Mochilewer dążył do pogodzenia tradycji judaistycznej z nowoczesną ideą Syjonu. W 1890 r. udał 
się w pierwszą podróż do Palestyny, którą tak relacjonował towarzyszący mu Menachem Ussysz-
kin: „Nigdy nie zapomnę twarzy tego starego wielkiego rabina, siedzącego na pokładzie statku ze 
łzami płynącymi z oczu i wewnętrzną radością wołającą: idę do Izraela w Izraelu!”20. Mochilewer 
był też założycielem jednej z pierwszych kolonii w Palestynie Petach Tikwa21.

Osobą, która w dwudziestoleciu międzywojennym w sposób szczególny dążyła do poprawy 
pozycji mniejszości żydowskiej, był Icchak Grünbaum, zwany również „żydowskim Piłsudskim”. 
To długoletni członek Rady Naczelnej Związku Zjednoczonych Organizacji Syjonistycznych 
w Polsce22. Wchodził ponadto w skład centralnych władz organizacji Hechaluc Pionier oraz, 
co najważniejsze, kierował kołem żydowskim w polskim sejmie. Grünbaum był uczestnikiem 
światowych kongresów syjonistycznych. Swoje umiejętności polityczne przeniósł na grunt pale-
styński, gdzie wyemigrował w 1932 r. W Erec Israel został członkiem egzekutywy Palestyńskiej 
Organizacji Syjonistycznej oraz szefem Departamentu Emigracyjnego w Palestynie. Ponadto 
w latach 1948–1949 sprawował urząd pierwszego ministra spraw wewnętrznych Izraela23.

Jego przyjacielem i zarazem współpracownikiem był Apolinary Hartglas, który do 1930 r. 
reprezentował Żydów polskich w sejmie oraz na licznych kongresach syjonistycznych24. W obli-
czu wojny 20 grudnia 1939 r. udało mu się ewakuować przez Włochy do Jerozolimy. Pomimo 
licznych komplikacji w trakcie podróży oraz początkowej depresji, na którą Hartglas cierpiał 
od września 1940 r., piastował funkcję członka Komitetu Ogólnego Reprezentacji Żydów Pol-
skich w Palestynie. „Reprezentacja – pisał Hartglas – miała komunikować rządowi polskiemu 
i dwóm mianowanym żydowskim członkom Rady Narodowej w Londynie życzenia społeczeństwa 
żydowskiego zarówno mieszkającego w Palestynie, jak i znajdującego się na uchodźstwie tu i na 
całym świecie oraz dochodzące do nas rozmaitymi drogami życzenia i żale Żydów pozostałych 
w okupowanej Polsce”25. Następnie pracował jako urzędnik Agencji Żydowskiej; w niepodległym 
Izraelu został wysokim urzędnikiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zajmował się organizacją 
administracji lokalnej i samorządu terytorialnego26.

W pierwszym parlamencie izraelskim – Knesecie – zasiadało 120 członków, a 27 z nich 
pochodziło z Polski. Wśród nich znaleźli się m.in.: Dawid Ben Gurion, pierwszy premier oraz 
minister obrony; Johanan Bader – członek Komisji ds. Przepisów Proceduralnych, Finansów 

19 Bogucice, Załęże et nova villa Katowice. Rozwój w czasie i przestrzeni, red. J. Moskal, Katowice 1993, s. 59.
20 The New Jewish Encyclopedia, red. D. Bridger, S. Wolk, New York 1976, s. 32.
21 Petach Tikwa (hebr. הווקת חתפ, pol. Otwierając Nadzieję) – pierwsza nowożytna osada rolnicza założona przez 
osadników żydowskich w Palestynie. Obecnie jeden z największych ośrodków przemysłowych Izraela.
22 S. Rudnicki, Żydzi…, s. 411–119.
23 Kto był kim w II Rzeczypospolitej, red. J. Majchrowski, Warszawa 1994, s. 289.
24 S. Rudnicki, Żydzi…, s. 45.
25 A. Hartglas, Na pograniczu dwóch światów, Warszawa 1996, s. 347.
26 Kto był kim…, s. 442.
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i Konstytucji oraz Prawa i Sprawiedliwości; Mordechaj Bentow, członek Komisji Pracy, którego 
podpis obok podpisu Ben Guriona widnieje pod aktem Deklaracji Niepodległości. W Knesecie 
zasiadała również polska Żydówka Ilanit Fayge, która piastowała funkcję członka Komisji Izby 
Reprezentantów, Edukacji i Kultury27. Większość parlamentarzystów przed emigracją zdobyła 
w Polsce wyższe wykształcenie, co stanowiło duży atut w kampanii wyborczej do Knesetu.

Wkład w rozwój kultury
Często niedocenianym aspektem wpływu Żydów polskich na rozwój Izraela jest ich wkład 

w kulturę tego kraju. Prekursorem w tej dziedzinie był Maurycy Lilien. Uznany za pierwszego 
syjonistycznego artystę, warsztat swój doskonalił na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Lilien 
jest autorem niezwykłej serii grafik i ilustracji przedstawiających ideę syjonizmu. Ponadto był 
założycielem Szkoły Sztuk Pięknych i Rzemiosł Artystycznych Bezael w Jerozolimie28.

Wśród Żydów polskich, którzy wyemigrowali do Erec Israel przed 1948 r., byli również 
przyszli nobliści29. Jako jednego z najważniejszych wymienia się Josefa Agnona, urodzonego 
w Buczaczu w 1888 r. Agnon tworzył głównie w języku hebrajskim i jidysz. Jego opowiadania 
i powieści dotyczą problemów filozoficznych, psychologicznych i społecznych. Jest pierwszym 
hebrajskojęzycznym laureatem literackiej Nagrody Nobla oraz dwukrotnym laureatem państwo-
wej Nagrody Izraela30.

Do równie znakomitego grona polskich Żydów literatów należy zaliczyć Uri Cwi Grinberga, 
który urodził się 22 sierpnia 1896 r. w Białym Kamieniu w ówczesnej Galicji. Młody Grinberg 
wychowywał się we Lwowie, tam wydane zostały też jego pierwsze dzieła. Decyzję o emigracji 
do Palestyny podjął w 1923 r. W nowej ojczyźnie tworzył głównie po hebrajsku, publikował 
w dzienniku „Dawar”. Był gorącym orędownikiem osadnictwa Żydów w Palestynie. W 1929 r. 
przyłączył się do Nowej Organizacji Syjonistycznej, w ramach której prowadził działalność partyjną 
w Polsce31. Po ponownym wyjeździe do Palestyny walczył przeciwko Brytyjczykom w jednostkach 
Irgunu, paramilitarnej organizacji o prawicowej proweniencji. W latach 1929–1951 był członkiem 
parlamentu z ramienia prawicowej partii Herut. Uri Cwi Grinberg uważany jest za klasyka litera-
tury hebrajskiej. Spod jego pióra wyszły następujące utwory: Ha-gawrut ha-ola (Wzrastając ku 
dojrzałości, 1926 r.), Sefer ha-kitrug we-ha-emuna (Księga skarg i wiary, 1937 r.)32. W dziełach 
tych można odnaleźć liczne nawiązania do symboliki religijnej, tradycji kabalistycznej, biblijnej 
oraz mistycyzmu. Twórczość pisarza została nagrodzona w 1957 r. państwową Nagrodą Izraela.

Pod wpływem Uri Cwi Grinberga zaczęła tworzyć polska Żydówka pochodząca z Rzeszowa 
Anda Amir z domu Pinkerfeld. Młoda Anda zadebiutowała już jako osiemnastolatka wierszem pt. 
Modlitwa polskiego dziecka o wyzwolenie kraju. Uczęszczała do gimnazjum we Lwowie, gdzie 
wstąpiła do syjonistycznej organizacji harcerskiej Haszomer Hacari, dzięki której w 1920 r. po 
raz pierwszy wyjechała do Palestyny. Pisała głównie w języku hebrajskim, wydała wiele tomów 
wierszy. Wśród poruszanych przez nią tematów dominowały miłość i natura. Była jedną z nie-
licznych autorek, które w swojej twórczości skupiały się wokół zagadnień Holocaustu, w okresie 
gdy był to w Izraelu temat tabu33.

27 Zob. http://main.knesset.gov.il/Pages/default.aspx (dostęp: 15 X 2014 r.).
28 Żydzi w Polsce…, s. 256.
29 Do grona tego trzeba również zaliczyć Szymona Peresa, ur. w 1923 r. w Wiszniewie jako Szymon Perski, 
prezydenta i dwukrotnego premiera Izraela, laureata Pokojowej Nagrody Nobla w 1994 r.
30 Żydzi w Polsce…, s. 80.
31 Ibidem, s. 120.
32 Ibidem, s. 120.
33 Ibidem, s. 381.
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Powstanie nowego państwa wspierano również z oddali. Wielu Żydów polskich nie emigro-
wało, lecz promowało idee syjonizmu w diasporze. Tak było w wypadku wybitnego muzyka 
Bronisława Hubermana, urodzonego w 1882 r. w Częstochowie. Huberman już jako pięcio-
letni chłopiec zaczął grać na skrzypcach. Koncertował w wielu miejscach na świecie, również 
z Palestynie, gdzie w 1936 r. założył filharmonię w Tel Awiwie. Przez całe życie działał na rzecz 
powstania siedziby narodowej dla Żydów. Jego spuścizna pisarska oraz archiwum znajdują się 
w Centralnej Bibliotece Muzycznej w Tel Awiwie. Huberman zmarł rok przed ogłoszeniem 
Deklaracji Niepodległości Izraela w 1947 r.34

Dla większości Żydów polskich, pomimo diametralnej zmiany stylu życia, w dalszym ciągu 
ważnym aspektem codzienności była religia. Jednym z jej propagatorów był Alter Abraham 
Mordechaj, urodzony w 1864 r. jako czwarty cadyk z chasydzkiej dynastii Alterów. Jego rodzina 
przed wojną liczyła ponad sto osób, ale Holocaust przeżyło tylko sześć. Cadyk wyemigrował do 
Palestyny przed rozpoczęciem drugiej wojny światowej. W Jerozolimie, gdzie zamieszkał, organi-
zował pomoc dla ocalałych z Holocaustu, był również założycielem dworu, będącego kontynuacją 
podobnej instytucji w Górze Kalwarii, oraz jesziwy, której był kierownikiem35.

Wpływy polskie są obecne także w języku hebrajskim. Powszechnie znane jest pojęcie ochel 
polani, czyli „polska kuchnia”, jak ogólnie nazywa się typ kuchni wschodnioeuropejskiej z cha-
rakterystycznymi gęstymi zupami, w których można postawić łyżkę. Popularne jest również 
określenie chunuch polani, oznaczające po prostu dobre wychowanie, skrupulatne przestrzeganie 
dobrych manier. Istnieje pojęcie ima polanija, czyli „matka Polka”. W świadomości Izraelczyków 
to taka kobieta, która przesadnie troszczy się o swoje dzieci. W Izraelu „matka Polka” zastąpiła 
znaną z innych obszarów kulturowych jidysze mama36. W życiu towarzyskim przyjęło się słowo 
„nudziarz”, brzmiące po hebrajsku nudnik. Ponadto zdarza się, że do niektórych słów polskich 
Żydzi dodają końcówkę „e”. Dlatego np. w religijnej dzielnicy Bnei Braku, założonej przez pol-
skich ortodoksów, można usłyszeć w sklepach wybiórcze polskie słowa, jak np. kurtka – kurtke, 
pączki – ponczkes37.

Wkład militarny
Młodzi Żydzi europejscy od początku lat dwudziestych chętnie angażowali się w działalność 

paramilitarnej organizacji Betar38. Jej założyciel – Włodzimierz Żabotyński – reprezentował naj-
bardziej kontrowersyjną grupę syjonistów-rewizjonistów39. Betar był wzorowany na Legionach 
Polskich oraz włoskich bojówkach faszystowskich40. Hasłem przewodnim organizacji było wzy-
wanie do tworzenia w Palestynie drugiego legionu żydowskiego, mającego za zadanie ochronę 
nowo przybyłych emigrantów przed większością arabską41. Celem Betaru było wychowanie, jak 
pisał jego ideolog, „Nowego typu Żyda – kreatora i jednocześnie obywatela swojej ojczyzny. 
Człowieka pozbawionego wszelkich cech przypisywanych do tej pory wyznawcom judaizmu, 

34 M. Fuks, Żydzi polscy. Historie niezwykłe, red. M. Prokopowicz, Warszawa 2010, s. 139.
35 Ibidem, s. 7–8.
36 E. Barbur, Właśnie Izrael. „Gadany” przewodnik po teraźniejszości i historii Izraela, Warszawa 2006, s. 28.
37 J. Simoni, Polscy Żydzi w Izraelu, „Więź” 1992, nr 4, s. 67–80.
38 Betar, skrót od Brit Trumpeldor, Związek Trumpeldora, młodzieżowa przybudówka syjonistów-rewizjonistów, 
zorganizowana na zasadach na wpół harcerskich, na wpół militarnych, założona w Rydze w 1923 r.
39 Rewizjoniści, syjoniści-rewizjoniści, radykalna prawica syjonistyczna, partia utworzona przez Włodzimierza 
Żabotyńskiego w 1925 r. początkowo w ramach Organizacji Syjonistycznej, od 1935 r. jako samodzielna Nowa 
Organizacja Syjonistyczna.
40 P. Zychowicz, Żydowscy nacjonaliści śladem Piłsudskiego, „Uważam Rze. Historia” 2012, nr 10, s. 23.
41 J. Walicki, Ruch…, s. 300.
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od języka jidysz począwszy, po strukturę zawodową”42. Żabotyński zakładał, że w ciągu 10 lat 
uda się przeprowadzić emigrację 700 tys. Żydów zamieszkujących tereny Rzeczypospolitej43. 
Ponadto systematycznie rozwijał w Polsce akcję promującą powyższe idee. Sale, w których 
przemawiał, zawsze były pełne, a hasła przez niego głoszone spotykały się z aprobatą i zro-
zumieniem. W 1930 r. polska organizacja syjonistyczno-rewizjonistyczna liczyła już 10 tys. 
członków44.

Żydowscy rewizjoniści otrzymywali pomoc finansową od rządu polskiego, a odbywało się 
to na mocy tajnego porozumienia. Znaczna część pozyskanych pieniędzy rządowych przezna-
czona została na opłacenie przeszkolenia zawodowego i wojskowego młodych członków Betaru. 
Udostępniano im poligony i broń. W polskich obozach wojskowych w Andrychowie, Warszawie 
i Pińsku szkolono żołnierzy Hagany45, Irgunu i Lehi46, przybywających na tę okazję z Palesty-
ny47. Zdobytą w Polsce wiedzę w zakresie dywersji, sabotażu, konspiracji i walki partyzanckiej 
wykorzystywali podczas walki o niepodległość Izraela. „Polacy potraktowali kurs terroryzmu jako 
dyscyplinę naukową, poznaliśmy matematyczne formuły na demolowanie konstrukcji z cementu, 
żelaza, drewna, cegieł i ziemi”48. Laurence Weinbaum, historyk z Instytutu Żabotyńskiego w Tel 
Awiwie, twierdzi, że Irgun tworzyła palestyńska klasa średnia, w większości polskiego pochodze-
nia. W swojej książce przytacza opinię słynnego pisarza Artura Koestlera: „dowództwo Irgunu 
stanowili młodzi polscy intelektualiści wychowani w rycerskiej tradycji romantycznych zrywów 
niepodległościowych i rewolucyjnych”49.

Szkolenia paramilitarne prowadziła również organizacja Haszomer Hacair (Młody Strażnik). 
Kurs przysposobienia odbył w niej Menachem Begin, przyszły wieloletni premier Państwa Izra-
el, który niedługo przed wybuchem wojny został przywódcą Betaru w Polsce. Podobnie było 
w wypadku Abrahama Sterna, który wyemigrował z Polski w wieku osiemnastu lat. Tak wspomi-
nał go dyplomata Wiktor Tromir Drymmer: „Poznałem w Warszawie przedstawionego mi przez 
Żabotyńskiego przywódcę Irgunu Abrahama Szterna, który wolał używać nazwiska hebrajskiego 
Ben Mosze. Pod takim był znany powszechnie w Palestynie. Ben Mosze urodził się w Polsce, 
wychowany na naszych poetach romantycznych (uwielbiał Słowackiego) i na naszych bohate-
rach narodowych, za wzór stawiał sobie tak samo jak Żabotyński Józefa Piłsudskiego, którego 
wypowiedzi znał na pamięć i często przytaczał”50. Wraz z wybuchem drugiej wojny światowej 
Abraham Stern powołał do życia radykalną organizację zbrojną Lehi. Działania tej grupy do 
dzisiaj budzą wiele kontrowersji. Stern próbował bowiem nawiązać kontakt z rządem III Rzeszy. 
Chciał zaoferować pomoc zbrojną w zamian za skierowanie transportów z Żydami europejskimi 
do Palestyny. Ponadto Lehi uważana była przez Brytyjczyków za organizację terrorystyczną, co 

42 Ibidem, s. 313.
43 W. Żabotyński, Państwo żydowskie, Warszawa 1937, s. 131–132, 142–143.
44 A. Penkalla, Żydowskie ugrupowania i stronnictwa polityczne w Polsce (II półrocze 1925), „Biuletyn Żydow-
skiego Instytutu Historycznego” 1993, nr 1, s. 314.
45 Hagana (hebr. „obrona”) – konspiracyjna żydowska organizacja wojskowa utworzona w 1920 r. jako forma 
samoobrony społeczności żydowskiej przed atakami Arabów. Po utworzeniu Izraela stała się trzonem armii izra-
elskiej.
46 Lehi, hebr. Lohamei Herut Israel, pol. Bojownicy o Wolność Izraela, ekstremistyczne ugrupowanie militarne 
powstałe w 1940 r. w wyniku rozłamu w Irgunie. Zwane również od nazwiska swojego przywódcy grupą albo 
bandą Sterna.
47 A. Klugman, Izrael, ziemia świecka, Warszawa 2001, s. 229–248.
48 J. Mielnik, Jak Polacy stworzyli Izrael, „Historia Focus”, 5 V 2008, http://historia.focus.pl/swiat/jak-polacy-
-stworzyli-izrael-296 (dostęp: 15 X 2014 r.).
49 Ibidem.
50 W.T. Drymmer, Zagadnienia żydowskie w Polsce. Wspomnienia z pracy w MSZ, „Zeszyty Historyczne” 1968, 
z. 13, s. 24.
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stało się bezpośrednim powodem zamordowania jej założyciela przez policję brytyjską 12 grudnia 
1942 r. w Tel Awiwie. Po ogłoszeniu proklamacji niepodległości Izraela większość bojowników 
Lehi weszła w struktury armii Izraela.

Osobną kwestię stanowią Żydzi polscy służący w armii Andersa, którzy po przybyciu na Bliski 
Wschód zdezerterowali z Wojska Polskiego. Stosunek wyższego dowództwa oraz żołnierzy do 
tej decyzji był w wielu wypadkach ambiwalentny: „Oni wszyscy byli dezerterami, według prawa 
jakbyśmy ich złapali, to my wszyscy mieliśmy prawo ich rozstrzelać. Jak uciekasz z wojska, to 
jesteś dezerterem i podlegasz pod sąd polowy. Tylko oni byli tak zorganizowani, że my nigdy 
więcej ich już nie widzieliśmy, wstępowali do tych swoich podziemnych organizacji”51.

W chwili ewakuacji armii Andersa cała Palestyna wiedziała o tym, że w szeregach formacji 
znajdują się Żydzi, z niecierpliwością oczekiwano zatem na ich przybycie. Już na terenie Iraku 
swoją działalność uaktywniły żydowskie organizacje imigracyjne, wśród nich L’Alija będąca 
odgałęzieniem Mossadu52. Wysyłała ona na teren stacjonowania armii Andersa specjalnych emi-
sariuszy, prowadzących pod egidą Armii Brytyjskiej konwoje z zaopatrzeniem, które w drodze 
powrotnej – po wyładowaniu zaopatrzenia – ukrywały dezerterów. Byłymi żołnierzami polskimi 
zajmowali się przedstawiciele Mossadu, którzy pomagali im w dalszej aklimatyzacji53.

Z nadejściem lata 1943 r. znaczną aktywność zaczęły przejawiać inne organizacje paramilitarne. 
Wśród nich Histadrut, w którego strukturze ośrodkiem imigracyjnym zarządzał Israel Carmi. To 
on zaproponował plan, mający za zadanie zachęcić żołnierzy do dezercji54. Histadrut gwarantował 
przede wszystkim wydanie nowych dokumentów, w których dezerter widniał już pod hebrajskim 
nazwiskiem. Następnie otrzymywał niezbędne do „wtopienia się w tłum” ubranie cywilne, trans-
port w wyznaczone miejsce do kibucu lub domu rodzinnego znajomych. Dezerterom wręczano 
także pieniądze na dwudniowe utrzymanie55. Był to tzw. okres przejściowy, czas na aklimatyzację 
i podjęcie decyzji o dalszych planach życiowych. Były żołnierz miał kilka scenariuszy do wyboru. 
Jednym z nich była możliwość wstąpienia w szeregi nowo powstałej Brygady Żydowskiej przy 
Armii Brytyjskiej, kolejny – dołączenie do nielegalnego podziemia niepodległościowego lub 
praca w którymś z nowo utworzonych kibuców.

Gdy dezercje przybrały masowy charakter, gen. Władysław Anders pisał: „Ponad 3 tys. Żydów 
opuściło szeregi Korpusu, a ok. 1 tys. pozostało […] Nie zezwoliłem na poszukiwanie dezerterów 
i ani jeden dezerter nie został przez nas aresztowany”56. Żołnierze żydowscy, którzy zdezerterowali 
z II Korpusu, służyli później już nowej ojczyźnie57. Jednym z bardziej znanych dezerterów był 

51 Wywiad z Feliksem Możejką, żołnierzem II Korpusu Polskiego, Archiwum Centrum Dokumentacji Zsyłek, 
Wypędzeń i Przesiedleń, Misja Bradford-Leeds, „Relacje Polskich Sybiraków z Wielkiej Brytanii”, grant Naro-
dowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oprac. Adrian Szopa, 
Katarzyna Odrzywołek, Bradford, 10 IV 2013.
52 Mossad, dokładnie Mossad le’Aliyah Bet (Instytut Imigracji B) – organizacja utworzona w 1938 r. z inicja-
tywy Hagany, zajmująca się koordynacją nielegalnej emigracji. Koordynowała całokształt kwestii związanych 
z nielegalnym transferem Żydów do Palestyny (zakup statków, przystosowanie ich do podróży, wynajęcie załogi, 
pozyskiwanie środków finansowych, dobór i zaokrętowanie imigrantów, obsługa podróży, bezpieczne dotarcie do 
celu). Na jego czele stanął Szaul Meirow (Avigur), jeden ze współzałożycieli Hagany.
53 D. Lewin, Żydzi wschodnioeuropejscy podczas II wojny światowej, Warszawa 2005, s. 127.
54 Histadrut, Ha’Histadrut Ha’Kelalit Szel Ha’Owdim Be’Erec Israel, Powszechna Federacja Pracowników w Zie-
mi Izraela, utworzona w 1920 r. federacja związków zawodowych i równocześnie przedsiębiorstwo, utrzymujące 
własne towarzystwo ubezpieczeń społecznych, biura pośrednictwa pracy, zakłady produkcyjne, instytucje spół-
dzielcze, sieć szkół, szpitale, prowadzi także działalność społeczną i kulturalną. Obecnie jest jedną z najbardziej 
wpływowych organizacji w jiszuwie i Izraelu, związaną z syjonistyczną lewicą.
55 D. Lewin, Żydzi…, s. 127.
56 W. Anders, Bez ostatniego rozdziału, Warszawa 2014, s. 120.
57 Cyt. za: H. Sarner, Generał Anders i żołnierze II Korpusu, Poznań 2002, s. 148.
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Menachem Begin, który otrzymał długoterminowy urlop. Pierwotnie Begin miał wyjechać do 
Stanów Zjednoczonych z misją antysowiecką, został jednak przyjęty w szeregi Irgunu. Nigdy nie 
wrócił do Armii Polskiej. Marek Kahan twierdził, że „w historii polsko-żydowskiej współpracy 
zwolnienie Begina z wojska można traktować jako jej ukoronowanie. To była pomoc polska dla 
powstania państwa żydowskiego”58. Begin w niepodległym Izraelu założył partię Herut, a następnie 
w latach 1977–1983 piastował urząd premiera.

Kolejnym żołnierzem armii Andersa, który pozostał w Palestynie, był krakowski Żyd Jochanan 
Bader. Przed wojną należał on do Powszechnego Żydowskiego Związku Robotniczego – Bundu59, 
a następnie do organizacji Haszomer Hacair. W 1925 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował 
prawo, ekonomię, filozofię i historię. W okresie dwudziestolecia wykonywał zawód prawnika. 
W momencie wybuchu drugiej wojny światowej uciekł na Wschód, gdzie został aresztowany 
przez władze sowieckie i zesłany na Syberię. Na mocy układu Sikorski–Majski (30 lipca 1941 r.) 
wstąpił do nowo formującej się Armii Polskiej w Związku Sowieckim. Po jej ewakuacji i przy-
byciu na teren Palestyny w grudniu 1943 r. Jochanan Bader podjął decyzję o dezercji i zaciągnął 
się w szeregi paramilitarnej grupy Irgun. W 1948 r. był jednym z założycieli partii Herut, będącej 
sukcesorką Irgunu. Z jej ramienia kandydował do Knesetu. W latach 1949–1977 pełnił funkcję 
generalnego członka Komisji Finansów, był również przewodniczącym Komisji Kontroli Pań-
stwa. Karierę polityczną zakończył w 1977 r. O Polsce pisał: „To, czegośmy się nauczyli tam 
i co przywieźliśmy ze sobą, jest pod względem ilościowym niezwykle poważnym wkładem 
w budowę gospodarki i techniki produkcyjnej w Izraelu na wysokim poziomie. I może jeszcze 
ważniejsze są wartości ideowe, któreśmy ze sobą przywieźli. Umiłowanie wolności, niezależność 
i niepodległość, i nieugięta wola, która rodzi ruch powstańczy, opór, walkę podziemną, która nie 
cofa się przed represjami i więzieniami, przed ofiarą życia i przed szubienicą – oto atmosfera 
i tradycja, w której wychowaliśmy się w Polsce. […] Był czas, kiedyśmy otrzymywali tajnie 
polską broń; był czas, kiedyśmy się uczyli w podziemiu u polskich instruktorów, generałów 
i pułkowników”60.

Wkład gospodarczy
Znaczna większość Żydów polskich, którzy przybyli do Palestyny, podejmowała pracę 

na roli i przy budowie miast. Młodzież syjonistyczna już w przedwojennej Polsce odbywała 
kursy przysposobienia do pracy fizycznej. Szczególnie ważną jednostką, skupiającą nastolet-
nich Żydów, był Hechaluc (Pionier)61, organizacja bez wyraźnej afiliacji partyjnej. Aż 80 proc. 
wszystkich jej członków zamieszkiwało ziemie Rzeczypospolitej, która tym samym stanowiła 
centrum ruchu. W 1927 r. do organizacji należało ponad 18 tys. członków w jedenastu krajach62. 
Młodzież przygotowywana była do emigracji podczas trwającego od dwóch do trzech lat kursu. 
Co roku specjalne szkolenie kończyło od tysiąca do dwóch tysięcy osób. Innowacyjny był fakt 
posiadania przez Hechaluc własnych kibuców na terenie krajów szkoleniowych. W Polsce było 
ich kilkanaście63.

58 K. Zamorski, Dwa tajne biura II Korpusu, Londyn 1990, s. 119.
59 Bund, Powszechny Żydowski Związek Robotniczy na Litwie, w Polsce i Rosji, antysyjonistyczna lewicowa 
partia żydowska istniejąca w latach 1897–1948.
60 J. Bader, 100 numerów – i więcej, „Nowiny Poranne” 1956, nr 100, s. 3.
61 Hechaluc (pioner) młodzieżowa organizacja syjonistyczna związana z ruchem kibucowym i Histadrutem; działała 
w krajach diaspory i przygotowywała młodzież żydowską do wyjazdu do Palestyny, szkoląc ją m.in. w zakresie 
rolnictwa.
62 J. Walicki, Ruch…, s. 344.
63 Ibidem, s. 345.
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Do Erec Izrael wyjeżdżali w zdecydowanej większości ludzie młodzi, którzy nie ukończyli 
jeszcze 35. roku życia, oraz ci, których umiejętności mogły się przyczynić do rozwoju kraju64. Jeden 
z młodych haluców Michał Bron tak wspominał swoją podróż do Palestyny: „W listopadzie 1929 
wyjechałem z grupą dziewcząt i chłopców z Haszomer Hacair do Palestyny. Na dworcu zebrała się 
liczna grupa członków naszej organizacji, którzy ze śpiewem odprowadzali nas w daleką podróż. 
[…] Pociągiem dojechaliśmy do Triestu, skąd statkiem dopłynęliśmy do Palestyny. […] Nigdy 
dotąd nie widziałem tak wspaniałej przygody, nie jeździłem tak luksusowym pociągiem […] 
Statek, którym płynęliśmy, był, jak nam mówili marynarze, jednym z największych na Adriatyku, 
wyglądał rzeczywiście jak kolos. […] Nad ranem wyczerpani i zbolali wpłynęliśmy do portu 
Jaffa. Po odbyciu kilkudniowej kwarantanny, zarządzonej przez władze brytyjskie, zostaliśmy 
skierowani do kibucu Karkur”65.

Organizacje syjonistyczne w II RP promowały naukę języka hebrajskiego, mającego stać się 
językiem wszystkich obywateli nowego kraju. Dla przyszłych osadników organizowano zatem 
intensywne kursy językowe66. Do Polski specjalnie sprowadzano hebrajskojęzycznych prelegen-
tów, pisarzy i recytatorów. W Łodzi przygotowywano pogadanki i konwersacje w tym języku: 
zarówno na tematy literackie, jak i polityczne. Syjoniści wspierali współpracę gospodarczą 
pomiędzy Polską a Palestyną i pośredniczyli w nawiązywaniu kontaktów, dzięki czemu emigranci 
z Polski silnie zaznaczali swoją obecność w życiu gospodarczym Palestyny.

Nowe państwo, charakteryzujące się laickością oraz szeroko pojmowaną autonomią kultu-
ralno-narodowościową, miało być zamieszkiwane przez pionierów skupionych w organizacjach 
zawodowych. Jako pierwsza w 1920 r. powołana została Powszechna Federacja Pracowników 
w Kraju Izraela – Histadrut. Utrzymywała ona własne towarzystwo ubezpieczeń społecznych, 
biura pośrednictwa pracy, zakłady produkcyjne, instytucje spółdzielcze, sieć szkół i szpitale. 
Prowadziła także działalność kulturalną i społeczną. Szczególnie promowano rozwój nowych 
form osadnictwa: kibuców67 i moszaw68, gdzie pracowano głównie na roli i przy zbiorze cytrusów. 
Część nowych emigrantów znajdowała zatrudnienie przy budowie takich miast jak np. Tel Awiw. 
„W latach 1925–1926 przypominał on żydowskie centrum kupieckie na Nalewkach w Warszawie, 
zmienił się w centrum życia kulturalnego i ekonomicznego żydostwa polskiego. Nieprzypadkowo 
południowa dzielnica Tel Awiwu została nazwana szuk polani – polski rynek”69. Nowi emigranci 
pracowali również w przemyśle lekkim, prowadzili małe przedsiębiorstwa i warsztaty. Tak było 
w wypadku Żydów przybyłych z Łodzi, którzy w latach dwudziestych i trzydziestych prowadzili 
dobrze prosperującą firmę tekstylną Lodzia.

Echa diaspory polskiej w Izraelu
Żydzi polscy przejawiali silny patriotyzm względem swojej nowej ojczyzny, która była tworzo-

na z ogromnym wysiłkiem. Niemniej jednak większość z nich była przywiązana do kręgu tradycji 
i kultury polskiej, co wynikało z silnej potrzeby zachowania tożsamości. Intensywne dążenie do 
unifikacji nowo powstałego narodu nie sprzyjało tym zapędom. Nowe państwo miało być jednolite 

64 Jedynym wyjątkiem byli przedstawiciele zawodów budowlanych (do 45 lat), którzy mogli emigrować do Izraela. 
Zob. ibidem, s. 57–97.
65 M. Bron, Początek i ciąg dalszy, Warszawa 2003, s. 38–40.
66 Konieczna była również znajomość języka angielskiego, którym posługiwali się Brytyjczycy, sprawujący mandat 
na terenie Palestyny. Zob. M. Makovsky, Churchill’s…, s. 98–139.
67 Kibuc (gromadzenie, zbieranie) – dobrowolna wspólnota osadnicza, kolektywne gospodarstwo rolne lub rolno-
-przemysłowe oparte na wspólnej własności ziemi i środków produkcji.
68 Moszaw (hebr.) – wioska, osada, obecnie spółdzielnia rolnicza.
69 J. Simoni, Polscy Żydzi…, s. 74.
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pod względem języka, kultury i tradycji, co było niezwykle trudne do osiągnięcia. Wskazuje na to 
choćby stopień, w jakim diaspora polska wyróżniała się na tle innych70. Etos ten doskonale oddają 
słowa Mariana Fuksa: „Żydzi polscy! Wśród Żydów rozproszonych w osiemdziesięciu krajach 
świata zajmowali oni i zajmują nadal miejsce szczególne. To przecież we wschodniej Europie, 
a przede wszystkim na ziemiach polskich, ukształtowała się specyficzna wyjątkowa kultura 
żydowska we wszystkich jej aspektach, przejawach i niuansach, kultura sakralna i świecka”71.

Dla znacznej części emigrantów to polszczyzna była pierwszym ojczystym językiem i takim 
pozostała już do końca ich życia. W dalszym ciągu możemy spotkać na ulicach Izraela przedsta-
wicieli najstarszego pokolenia emigrantów. Osoby te znają wiersze Mickiewicza, Słowackiego, 
Fredry i Asnyka. Pamiętają dobrze książki Prusa, Żeromskiego, Orzeszkowej, słuchają muzyki 
Chopina czy Moniuszki72. Wiele z tych osób z upływem kolejnych lat pobytu w nowej ojczyźnie 
osiągnęło bardzo dobrą znajomość hebrajskiego, ale jednocześnie czuło wciąż potrzebę tworzenia 
w języku polskim i obcowania z literaturą polską. Organizowano spotkania poświęcone polskim 
książkom, funkcjonowały nawet kabarety w języku polskim (Kaktus i Sawlanut)73. W Izraelu 
dość licznie po wojnie zaczęły powstawać ziomkostwa, podtrzymujące pamięć o miejscach 
pochodzenia. To one organizowały działalność kulturalną, która wspierała polski język, tradycję 
i historię. Na szczególną pochwałę zasługuje założony w 1936 r. Związek Krakowian w Izraelu74.

Proces ewolucji struktury etnicznej Izraela trwa do dziś. Obecnie prawie milion obywateli 
Izraela ma korzenie polskie i coraz częściej również dwa – polskie i izraelskie – obywatelstwa. 
Pamięć o Żydach polskich w Izraelu wciąż trwa. „Żyd polski, popularnie nazwany »Polani«, 
z łatwością daje się rozpoznać na ulicy lub w otoczeniu po zachowaniu, stylu bycia i ogładzie 
towarzyskiej, po sposobie witania się, okazywaniu pierwszeństwa ludziom starszym, całowaniu 
w rękę pań, wyrażaniu podziękowania i prawieniu komplementów, i to wszystko dbałością 
o własną godność i honor”75.

Ślady polskie można szczególnie napotkać w Tel Awiwie, gdzie skupiało się życie społeczne 
i kulturalne Żydów polskich. Wiele ulic tego miasta nazwano imieniem pisarzy polskich: Adama 
Mickiewicza czy Juliana Tuwima. Imieniem tego ostatniego nazwano również ulicę w Hajfie, 
a w Jerozolimie upamiętniono w ten sposób Fryderyka Chopina. Plac Warszawa istnieje w Yad 
Vashem. O obecności Żydów polskich w Izraelu kiedyś świadczyła ul. Allenby, gdzie w podziem-
nym pasażu pod numerem 94 mieściła się słynna polska księgarnia Ady i Edmunda Neusteinów76. 
Fenomenem na skalę światową była istniejąca jeszcze przed drugą wojną światową filia banku 
PKO, która bardzo długo funkcjonowała w Tel Awiwie. To właśnie ona była inicjatorem popu-
larnej akcji społecznej „Październik miesiącem oszczędności”, która została przyjęta przez całe 
społeczeństwo izraelskie77. Oddział PKO zniknął z ul. Wzgórza Wiosny78 dopiero w 2004 r. po 
tym, jak został sprzedany izraelskiemu Bankowi Hapoalim. Tak więc PKO było jedynym zagra-
nicznym bankiem, który miał licencję izraelską, i to w dodatku nieprzerwanie od prawie 80 lat79.

Te miejsca nie mogłyby funkcjonować, gdyby nie przedwojenna emigracja do Erec Israel 
tysięcy Żydów polskich, budowniczych jednego z najlepiej na chwilę obecną rozwiniętych państw 

70 K. Famulska-Ciesielska, Polacy, Żydzi, Izraelczycy, Toruń 2008, s. 58–59.
71 M. Fuks, Wstęp [w:] Żydzi polscy. Dzieje i kultura, Warszawa 1982, s. 7.
72 J. Simoni, Polscy Żydzi…, s. 67–80.
73 K. Famulska-Ciesielska, S.J. Żurek, Literatura polska w Izraelu. Leksykon, Kraków 2012, s. 3–10.
74 Ibidem, s. 8.
75 J. Simoni, Polscy Żydzi…, s. 71.
76 A. Klugman, Polonica w Ziemi Świętej, Kraków 1994, s. 55–56.
77 Ibidem, s. 127–130.
78 Tel Awiw, pol. Wzgórze Wiosny.
79 E. Barbur, Właśnie Izrael…, s. 28.
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świata80. „Gdzie się ruszysz po kraju, to wszędzie znajdziesz przejawy pracy i inicjatywy polskich 
Żydów”81. Ich niezaprzeczalny wkład w powstanie i rozwój Państwa Izrael nie jest widoczny 
w historiografii. Wynika to, jak wspomniałam już wcześniej, z silnego dążenia do unifikacji 
państwa, złożonego z przedstawicieli wielu diaspor o odmiennej kulturze, tradycji i historii. 
Często również z chęci wyparcia traumatycznych przeżyć związanych z okresem zagłady. Nowi 
emigranci, przybywający do Palestyny w pierwszym ćwierćwieczu XX w., byli przede wszyst-
kim synami Izraela, ziemi, za którą tęsknili i którą chcieli odzyskać. Aby osiągnąć ten cel, często 
jednak musieli zapomnieć o swojej dotychczasowej przeszłości w imię budowy przyszłości, która 
niezaprzeczalnie tworzona była na fundamencie wiedzy, doświadczeń, wzorów przywiezionych 
z ziem polskich, na co wskazują licznie zaprezentowane przykłady.

80 D. Senor, S. Singer, Naród Start-upów. Historia cudu gospodarczego Izraela, Warszawa 2013, s. 7.
81 D. Harten, Cienie przeszłości [w:] K. Famulska-Ciesielska, Polacy…, s. 64.
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Kresowianie i Ślązacy – konflikty 
międzygrupowe w województwie śląskim 
w latach 1945–1948

Konsekwencje drugiej wojny światowej w Polsce, w tym zmiana granic oraz masowe prze-
siedlenia ludności, w szczególności widoczne były na Górnym Śląsku. Wiosną 1945 r. utworzono 
de facto nową jednostkę terytorialną w postaci województwa śląskiego, określanego również 
nieoficjalnym terminem województwa śląsko-dąbrowskiego. W jego skład wchodziły: obszar 
przedwojennego województwa śląskiego bez Zaolzia, była niemiecka Prowincja Górnośląska 
ze stolicą w Opolu oraz Zagłębie Dąbrowskie z Sosnowcem i Dąbrową Górniczą, znajdujące się 
przed 1 września 1939 r. w granicach województwa kieleckiego1.

Województwo śląskie było w skali całego kraju pod pewnymi względami wyjątkowe. Powo-
dowała to specyficzna sytuacja ludnościowa. Najliczniejszą grupą zamieszkującą ten obszar 
była ludność rodzima, czyli osoby, które żyły w tym samym miejscu przed wojną. W jej skład 
wchodzili Polacy, Niemcy oraz osoby indyferentne narodowo, uważające się za „tutejszych” lub 
„Ślązaków” bądź skłaniające się ku opcji polskiej lub niemieckiej. Wyróżniała je konieczność 
poddania się jednemu z dwóch administracyjno-prawnych procesów, które miały ustalić ich tożsa-
mość: weryfikacji lub rehabilitacji. Ten pierwszy dotyczył przedwojennych obywateli III Rzeszy. 
Proces rehabilitacji dotknął natomiast głównie mieszkańców przedwojennego województwa 
śląskiego, a w mniejszym stopniu Zagłębia, którzy wpisani zostali w czasie wojny na volkslistę, 
czyli niemiecką listę narodowościową2.

Drugą grupą byli Kresowianie, czyli przesiedleńcy z terenów włączonych w granice Litew-
skiej, Białoruskiej bądź Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Powojenna zmiana 
granicy państwowej nastąpiła na podstawie umowy między Polskim Komitetem Wyzwolenia 
Narodowego a rządem ZSRR z 16 sierpnia 1945 r.3 Trzecią grupę stanowili migranci wewnętrz-
ni, czyli osoby, które zamieszkiwały wcześniej tereny wchodzące w skład państwa polskiego 

1 A.L. Sowa, Historia polityczna Polski 1944–1991, Kraków 2011, s. 24–25, 53–54; R. Domke, Ziemie Zachod-
nie i Północne Polski w propagandzie lat 1945–1948, Zielona Góra 2010, s. 16–19, 24; M. Fic, Nowy podział 
administracyjny [w:] Województwo śląskie 1945–1950, red. A. Dziurok, Katowice 2007, s. 96–97.
2 M.W. Wanatowicz, Od indyferentnej ludności do śląskiej narodowości? Postawy narodowe ludności autochto-
nicznej Górnego Śląska w latach 1945–2003 w świadomości społecznej, Katowice 2004, s. 14–25; L. Olejnik, 
Polityka narodowościowa Polski w latach 1944–1960, Łódź 2003, s. 137–139; M. Lis, Ludność rodzima na Śląsku 
Opolskim po II wojnie światowej (1945–1993), Opole 1993, s. 28–29; A. Dziurok, Problemy narodowościowe 
w województwie śląskim i sposoby ich rozwiązania [w:] Województwo…, s. 540, 545–564.
3 Przesiedlenie ludności polskiej z Kresów Wschodnich do Polski 1944–1947, red. S. Ciesielski, Warszawa 
1999, s. 13–18; J. Misztal, Wysiedlenia i repatriacja obywateli polskich z ZSRR a wysiedlenia i przesiedlenia 
Niemców z Polski – próba bilansu [w:] Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia, 
red. H. Orłowski, A. Sakson, s. 52–64; J. Czerniakiewicz, M. Czerniakiewicz, Przesiedlenia ze Wschodu 1944–1959, 
Warszawa 2007, s. 75–93, 111–118; P. Eberhardt, Przemieszczenia ludności na terytorium Polski spowodowane 
II wojną światową, Warszawa 2000, s. 51–52.
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zarówno przed wojną, jak i po niej. Ostatnią grupą byli reemigranci, głównie z Belgii i Francji, 
którzy wyjechali z Polski jeszcze przed wojną i wrócili po jej zakończeniu, czego powodem było 
najczęściej wsparcie ideologiczne dla komunistów polskich4.

Według danych Państwowego Urzędu Repatriacyjnego z 1 lipca 1949 r. całkowita liczba 
ludności województwa śląskiego wynosiła niemal 2,9 mln. Ludność rodzima, która ostatecz-
nie uzyskała obywatelstwo polskie, liczyła, razem z mieszkańcami Zagłębia Dąbrowskiego, 
2,4 mln osób. Kresowian oraz migrantów wewnętrznych było mniej więcej po równo, odpo-
wiednio 216 tys. i 220 tys. Pozostała ludność napływowa, w tym reemigranci, liczyła prawie 
50 tys. ludzi. Liczebność ludności niemieckiej, która z różnych przyczyn jeszcze nie wyjechała 
z Polski, szacowano na 13 tys.5

Przedmiotem analizy w poniższym artykule będą dwie spośród wymienionych wcześniej grup 
społecznych: ludność rodzima oraz przesiedleńcy z Kresów Wschodnich. Różniły się one niemal 
pod każdym względem, zarówno kulturowym czy językowym, jak i w związku z odmiennymi 
doświadczeniami wojennymi, które determinowały ich powojenne relacje.

Kresowianie, mający w pamięci dwie okupacje radzieckie i jedną okupację niemiecką, często 
dość sprecyzowane poglądy na kwestie polityczne, z niechęcią patrzyli na stopniowe zawłaszczanie 
władzy w kraju przez partię komunistyczną w postaci Polskiej Partii Robotniczej. Świadczyło 
o tym zaangażowanie w działalność jedynej legalnej opozycyjnej w Polsce w latach 1945–1947 
partii politycznej, jaką było Polskie Stronnictwo Ludowe. Dużą rolę w przyjęciu takiej postawy 
odegrał fakt obcowania z systemem komunistycznym panującym pod okupacją radziecką wraz 
z wszelkimi negatywnymi dla Polaków konsekwencjami: przemocą na tle klasowym i narodo-
wościowym, wywózkami na Syberię, aresztowaniami, cierpieniami i śmiercią bliskich. Wszystko 
to wpłynęło, w wielu wypadkach, na niechęć do pozostania w dawnym miejscu zamieszkania 
i skłoniło licznych Kresowian do wyjazdu na Zachód. Przesiedleńcy z Kresów, którzy osiedlili 
się na terenie powojennego województwa śląskiego, w większości wybrali tereny przedwojennej 
niemieckiej Prowincji Górnośląskiej. Pochodzili najczęściej z obszarów włączonych do ukraiń-
skiej SRR, co było związane z przyjętą przez władze polskie równoleżnikową zasadą przesiedleń, 
motywowaną chęcią wykorzystania jak najkrótszych połączeń kolejowych6.

Tym, co w szczególności charakteryzowało tę grupę ludności, były elementy kultury kresowej. 
Jednym z nich był język. Poza specyficznym wschodnim akcentem zawierał wiele naleciałości 
z języka ukraińskiego (w wypadku przesiedleńców z innych obszarów – również białoruskiego, 

4 Przesiedlenie ludności polskiej…, s. 13–14; K. Kersten, Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej. 
Studium historyczne, Wrocław 1974, s. 10–11; P. Madajczyk, Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski 1945–1948, 
Warszawa 1996, s. 11–12; B. Nitschke, Wysiedlenie czy wypędzenie? Ludność niemiecka w Polsce w latach 
1945–1949, Toruń 2001, s. 18–19; E. Kościk, Osadnictwo wiejskie w południowych powiatach Dolnego Śląska 
w latach 1945–1949, Wrocław 1982, s. 7–8; B. Kubis, Poznawcze i kształcące walory literatury dokumentu osobi-
stego, Opole 2007, s. 147, 168; E. Kaszuba, Dzieje Śląska po 1945 roku [w:] Historia Śląska, red. M. Czapliński, 
Wrocław 2007, s. 646–647.
5 Archiwum Państwowe w Katowicach (AP Katowice), UW Śl, 185/2/396, Historia województwa śląskiego 
z punktu widzenia spraw narodowościowych, b.d., k. 1.
6 G. Motyka, Kwestia polska w świetle założeń ideologicznych i programowych OUN-B i innych ukraińskich sił 
politycznych w latach II wojny światowej [w:] Polska – Ukraina. Trudne pytania. Materiały XI międzynarodowego 
seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej”, red. R. Niedzielko, t. 10, 
Warszawa 2006, s. 16–17; G. Hryciuk, Akcje UPA przeciwko Polakom po ponownym zajęciu Wołynia i Galicji 
Wschodniej przez Armię Czerwoną [w:] Antypolska akcja OUN–UPA 1943–1944. Fakty i interpretacje, red. G. Moty-
ka, D. Libionka, Warszawa 2002, s. 101; Przesiedlenie ludności polskiej…, s. 13–18; J. Misztal, Wysiedlenia…, 
s. 52–64; J. Czerniakiewicz, M. Czerniakiewicz, Przesiedlenia…, s. 75–93, 111–118; P. Eberhardt, Przemieszczenia…, 
s. 51–52; K. Kersten, Przymusowe przemieszczenia ludności – próba typologii [w:] Utracona ojczyzna. Przymusowe 
wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia, red. H. Orłowski, A. Sakson, Poznań 1996, s. 17, 22.



75

litewskiego lub rosyjskiego), co wynikało z zamieszkiwania na obszarze mieszanym narodo-
wościowo. W opinii władz wojewódzkich grupę tę wyróżniały: duży patriotyzm, religijność, 
przywiązanie do stron rodzinnych, rodziny oraz kręgu najbliższych znajomych i sąsiadów. Grupę 
tę komuniści polscy krytykowali za podatność na tzw. propagandę szeptaną, która głosiła tezy 
o rychłym wybuchu trzeciej wojny światowej, umożliwiającej Polsce odzyskanie ziem wschodnich 
i powrót nie tylko do granic sprzed 1 września 1939 r., lecz także do dawnych miejsc zamiesz-
kania. W opisie Kresowian wymieniano kilka ich cech negatywnych, takich jak: analfabetyzm, 
alkoholizm i brak poszanowania dla cudzej własności. Ten pierwszy zarzut wynikał często z faktu 
zamieszkiwania w najmniej rozwiniętej części przedwojennej Polski. Alkoholizm z kolei był 
problemem w tamtym czasie dość powszechnym, spowodowanym wydarzeniami wojennymi, 
niespotykanym wcześniej natężeniem przemocy oraz demoralizacją. Brak poszanowania dla 
cudzej własności wynikał, w wielu przypadkach, z poczucia tymczasowości, która towarzyszyła 
Kresowianom w nowym miejscu zamieszkania. Stan ten spowodowany był niepewnością co do 
ostatecznej przynależności państwowej tych terenów, a także świadomością, że wcześniej była to 
własność niemiecka. Wpływał na to również fakt osiedlenia się na terenach, na których poziom 
rozwoju gospodarczego był o wiele wyższy. Wiele urządzeń czy elementów wyposażenia gospo-
darstw lub domów nie było im znanych. Zdarzało się, że przedmioty niemające praktycznego dla 
ludności napływowej zastosowania, np. fortepian, były nierzadko niszczone7.

Ludność rodzimą wyróżniało w wielu przypadkach przywiązanie do kultury niemieckiej 
i języka niemieckiego. Dotyczyło to zwłaszcza przedwojennych obywateli III Rzeszy. Wpis na 
volkslistę był natomiast dla mieszkańców przedwojennego województwa śląskiego pewnego 
rodzaju stygmatem, który stawiał ich w opozycji do ludności napływowej, nieznającej miej-
scowych realiów i utożsamiającej wszystkich mieszkańców zasiedlanego obszaru z Niemcami. 
Ślązacy w stosunku do ludności napływowej pozostawali często nieufni, czego konsekwencją 
był brak kontaktów między obiema grupami, a także utrzymujące się przez lata stereotypy 
i uprzedzenia8.

Liczne są określenia, którymi Kresowianie obrażali Ślązaków, i na odwrót. Na co dzień 
używano słów – „szwaby”, „luteraki”, „hitlerowcy” czy po prostu „Niemcy”. Zagłębiacy, wypo-
minając dodatkowo Ślązakom wpis na volkslistę, nazywali ich „wasserpolakami”. Przesiedleńcy 
z Kresów doczekali się natomiast przydomków takich jak: „ruski”, „parsiuki”, „zabugolaki” czy 
też „chadziaje”9. Zygmunt Woźniczka w monografii Katowic pisał, że zamknięcie się przedstawi-
cieli obu grup we własnym gronie wywoływało silne „antagonizmy międzygrupowe, separatyzm, 
wzajemne pretensje i uprzedzenia. Ludność napływowa reagowała w ten sposób na zjawisko 
wykorzenienia i obcości w nowym otoczeniu. Natomiast autochtoni przyjmowali postawę obronną 
w obliczu ingerencji zewnętrznej”10.

7 B. Kubit, Gliwiccy Kresowianie, Gliwice 2011, s. 9, 50; AP Katowice, UW Śl, 185/11/54, Sprawozdanie za 
miesiąc kwiecień 1947 r. RO SP Gl podpisane przez starostę powiatowego Marquarta, b.d., k. 10; AP Katowice, 
UW Śl, 185/11/73, Sprawozdanie roczne z działalności RO SP Ko podpisane przez kierownika Referatu Osied-
leńczego Edwarda Szczęsnego, 2 VI 1946 r., k. 24–25; Archiwum Państwowe w Opolu (AP Opole), PUR PO Op, 
343/9, Opis demograficzny powiatu opolskiego, Opis powiatu opolskiego, b.d., k. 3.
8 P. Madajczyk, Przyłączenie…, s. 237–243, 248–253; M. Lis, Ludność…, s. 19–24, 33–35, 49–50; M. Golon, 
Od Pomorza Gdańskiego do Górnego Śląska – deportacje ludności cywilnej z ziem polskich do obozów pracy 
w ZSRR w 1945 r. [w:] Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, red. A. Dziurok, M. Niedurny, Katowice 
2004, s. 25–34; K. Miroszewski, Obozy radzieckie a deportacje Górnoślązaków [w:] ibidem, s. 37–39; S. Fertacz, 
Problemy statystyki Górnoślązaków deportowanych w 1945 r. do ZSRR [w:] ibidem, s. 43–49.
9 E. Kaszuba, Dzieje Śląska…, s. 506.
10 Z. Woźniczka, Katowice 1945–1950. Pierwsze powojenne lata. Polityka – społeczeństwo – kultura, Katowice 
2004, s. 46–47.
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Sytuacja prawna, w której znaleźli się jedni i drudzy, skutkowała wieloma konfliktami. Ich 
łagodzenie, choć leżało w interesie władz, ze względu na słabość ówczesnej administracji nie 
było łatwe.

Spory o majątki, zarówno o gospodarstwa, jak i mieszkania, były najczęstszym powodem 
konfliktów między obiema społecznościami. Liczne były sytuacje, kiedy Kresowianie zajmowali 
majątki ludności rodzimej dzięki pośrednictwu PUR lub samowolnie. Ich właściciele uciekli przed 
działaniami wojennymi albo uznani za Niemców znajdowali się w obozie pracy lub też mieszkali 
przez cały czas w zajmowanym majątku, oczekując na postanowienie w procesie weryfikacji 
bądź rehabilitacji11.

Podjęcie decyzji, kto ostatecznie powinien pozostać w spornym majątku, należało do komisji 
wnioskowych, których członkowie nie mieli odpowiednich kompetencji do załatwienia sprawy. 
Nie pomagało im również nieprecyzyjne aż do drugiej połowy 1946 r. prawo. Ponadto kierowali 
się nierzadko swoim interesem bądź ulegali różnym wpływom politycznym czy o charakterze 
korupcyjnym12.

Kwestię spornych majątków prawnie rozwiązał dopiero dekret z 6 września 1946 r. o ustroju 
rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska, który 
wszedł w życie 14 października 1946 r. Zgodnie z tym aktem, gdy dany majątek zakwalifikowano 
jako opuszczony lub przekazano nowemu właścicielowi przed 14 października 1946 r., przecho-
dził on na własność państwa. Pierwszeństwo miał do niego nowo osiedlony, czyli w omawianej 
sytuacji przesiedleniec z Kresów. Natomiast jeśli dawny właściciel udowodnił, że zakwalifiko-
wanie gospodarstwa jako opuszczonego było niesłuszne, miał szansę na jego zwrot, choć w tych 
okolicznościach decyzję musiała podjąć komisja wnioskowa. Nie obejmowało to sytuacji, gdy 
nowy właściciel otrzymał akt własności danego majątku, gdyż wówczas zwrot był już niemożliwy. 
W takim wypadku dawny właściciel miał prawo do innego majątku o podobnej charakterystyce 
i wartości13.

Konflikty te były dramatem dla ich uczestników. U ludności rodzimej opuszczenie gospodar-
stwa lub mieszkania, będącego ich własnością nieraz od pokoleń, i przeprowadzka, nierzadko do 
innego w granicach tej samej miejscowości lub powiatu, rodziły poczucie krzywdy, wywoływały 
niechęć do nowych władz oraz nastawiały ją negatywnie do ludności napływowej, która ów majątek 
zajmowała. Kresowianie, po kilkumiesięcznym, a niejednokrotnie i dłuższym zamieszkiwaniu 
w danym miejscu konieczność jego opuszczenia odbierali równie negatywnie. Skutkowało to 
większą niechęcią zarówno do władz, jak i do ludności rodzimej, co potęgował jeszcze fakt, że 
ta wyprowadzka była kolejną po opuszczeniu dawnego miejsca zamieszkania na Wschodzie14.

11 Ibidem, s. 57; C. Osękowski, Ziemie Odzyskane w latach 1945–2005, Zielona Góra 2006, s. 74–75; AAN, PUR 
ZC Łd, 200/XI/113, Katowice. Akcja osadniczo-repatriacyjna, Pismo zastępcy dyrektora PUR ZC Łd Zygmunta 
Wolskiego do PUR WO Ka, 10 IV 1946 r., k. 100. 
12 AP Katowice, UW Śl, 185/11, Sprawozdanie miesięczne RO SP Gl za miesiąc czerwiec 1946 r. podpisane przez 
wicestarostę M. Bożka, b.d., k. 32.
13 Dekret PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, Dz.U. z 1944 r., nr 4, poz. 17; Dekret 
z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich, Dz.U. z 1946 r., nr 13, poz. 87; AP Katowice, 
PUR WO Ka, 188/23, Dziennik Urzędowy PUR (1945–1949), Dekret z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym 
i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska, k. 10–14.
14 AP Katowice, UW Śl, 185/11/73, Sprawozdanie roczne z działalności RO SP Ko podpisane przez kierownika 
Referatu Osiedleńczego Edwarda Szczęsnego, 2 VI 1946 r., k. 24–25; AP Katowice, UW Śl, 185/11/63, Sprawozda-
nie sytuacyjne RO SP Gł za miesiąc sierpień 1947 roku podpisane przez kierownika RO SP Gł Tadeusza Wrońskiego, 
k. 82; AP Katowice, UW Śl, 185/11/104, Sprawozdanie sytuacyjne RO SP TG za miesiąc maj 1946 r. z terenu 
powiatu tarnogórskiego podpisane przez starostę Marka, k. 15; AAN, MZO, 707 (B-5823), Stosunki pomiędzy 
ludnością miejscową (autochtonami) a osadnikami na terenie Ziem Odzyskanych. Korespondencja 1945–1947, 
Wiadomość delegatów KP PPS, Jana Wiśniewskiego i Józefa Masiuka do MZO, 23 VII 1946 r., k. 119–121.
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W 1945 r. jeden z członków Powiatowej Komisji Osadniczej w Gliwicach pisał: „sprawy [te] 
są bardzo trudne do rozwiązania, gdyż nie zawsze można trafić na zgodne charaktery tych ludzi 
i dlatego zdarzają się często wypadki różnych intryg i kłótni”15. Interesujący przykład konsekwen-
cji związanych z decyzją, zawsze uznaną przez jedną ze stron za niesprawiedliwą, odnotowano 
w powiecie kluczborskim. W Kunowie zwrócono gospodarstwo dawnemu właścicielowi, co 
wiązało się z koniecznością opuszczenia tego miejsca przez rodzinę z Kresów. Jednakże pewnego 
dnia była mieszkanka wraz z mężem postanowili wrócić do ogródka, który na mocy tej decyzji już 
do nich nie należał, by – jak pisano w raporcie – „zerwać trochę włoszczyzny na obiad”. Nowy 
stary gospodarz zareagował na tę wizytę bardzo nerwowo. Rzucił się na mężczyznę w ogrodzie 
„z kosą i byłby mu niebawem ściął głowę – pisano – lecz repatriant uchylił się od ciosu, jednak 
ów zrehabilitowany Niemiec obciął mu nos”16.

O tym, że zbliżone sytuacje na pewnych obszarach powtarzały się często, świadczy sprawo-
zdanie pracownika Rejonowego Inspektoratu Osadnictwa (przekształconego później w Państwo-
wy Urząd Repatriacyjny) w Kluczborku. Pisał on: „takich i podobnych wypadków w tutejszym 
powiecie jest bez liku, które najlepiej ilustrują stosunek tubylców do repatriantów i osadników”17. 
Ogółem w latach 1945–1949 w województwie śląskim toczyło się oficjalnie ponad 13 tys. sporów 
majątkowych, w większości na obszarach leżących przed wojną w granicach III Rzeszy18.

Warto zwrócić uwagę na to, jakimi słowami określani byli w cytowanych powyżej dokumentach 
zarówno przesiedleńcy z Kresów, jak i ludność rodzima. Termin „repatriant”, choć w wypadku 
Kresowian nieprawidłowy, był w owym czasie motywowany ideologicznie przez polskie władze 
komunistyczne i powszechnie stosowany. Natomiast termin „zrehabilitowany Niemiec” w stosun-
ku do osoby, która na powrót dostała własne gospodarstwo po tym, jak uzyskała obywatelstwo 
polskie w procesie weryfikacji, pokazuje w pewien sposób nastawienie urzędnika do ludności 
autochtonicznej, utożsamianej ciągle z Niemcami.

Intensywność sporów o majątki różniła się w poszczególnych częściach województwa śląskie-
go. Najwięcej problemów można było zauważyć w tych gminach czy powiatach, w których ludność 
napływowa (w tym Kresowianie) stanowiła kilkanaście procent. Według danych z 1 lipca 1949 r., 
sytuacja taka istniała w powiatach: bytomskim, gliwickim, kluczborskim, opolskim, prudnickim 
oraz zabrskim19. Konflikty na tym tle nie występowały na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, gdzie 
panowało przeludnienie i skąd ludność raczej wyjeżdżała na pozostałe obszary województwa 
śląskiego. Podobnie było w tych powiatach, w których ludność napływowa stanowiła mniej niż 
5 proc. mieszkańców, czyli w powiecie cieszyńskim, raciborskim, bielskim, tarnogórskim, ryb-
nickim, katowickim i chorzowskim20.

Nadwyżka ludności napływowej na określonych obszarach, na których – tymczasowo bądź 
permanentnie – nie było możliwości osiedlenia się, stanowiła przyczynę konfliktów. Było to 

15 AAN, MAP, 199/2471 (B-47199), Sprawy narodowościowe – repolonizacja Ziem Odzyskanych i wysiedlenie 
ludności niemieckiej, 1945 r., k. 67–68.
16 AP Katowice, UW Śl, 188/872, Sprawozdania sytuacyjne RO SP Kl, Sprawozdanie z osadnictwa wiejskiego 
RIO PUR w Kluczborku, 1 IX 1945 r., k. 32.
17 Ibidem.
18 M. Lis, Ludność…, s. 30.
19 Powiat bytomski: ludność rodzima stanowiła 70% mieszkańców, 13% przesiedleńcy z Kresów, a resztę – pozo-
stała ludność napływowa. Powiat gliwicki: 14% Kresowian, 67% ludności rodzimej; powiat kluczborski: 43% Kre-
sowian, 24% ludności rodzimej; powiat opolski: 13% Kresowian, 82% ludności rodzimej; powiat prudnicki: 
15% Kresowian, 68% ludności autochtonicznej; powiat zabrski: 10% Kresowian, 69% ludności rodzimej. Zob. AP 
Katowice, Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach, 185/2/396, Wydział Społeczno-Polityczny, Historia woje-
wództwa śląskiego z punktu widzenia spraw narodowościowych, b.d., k. 1.
20 Ibidem.
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konsekwencją prowadzonego nieudolnie i bardzo powoli procesu rehabilitacji i weryfikacji. Zmu-
szało to dużą grupę Kresowian do oczekiwania na decyzję, zazwyczaj w kiepskich warunkach, 
w punktach etapowych PUR lub wspólnie z przedstawicielami ludności rodzimej w ich mieszkaniu 
lub gospodarstwie. Taki stan rodził liczne kłopoty na wielu płaszczyznach, jak chociażby podział 
zebranych z pola plonów czy kwestia osobnego wejścia do domu21.

Problemem była także przychylność urzędników wobec jednej lub drugiej grupy. W powiecie 
bytomskim kierownik referatu osiedleńczego pisał w końcu 1946 r., że „autochtoni, czując opiekę 
wójtów i sołtysów, którzy przeważnie są nieprzychylnie nastawieni do ludności napływowej, 
wrogo odnoszą się do repatriantów”, to z kolei powodowało „coraz więcej spraw spornych, które 
utrudniają bardzo normalną akcję osadniczą”22.

Stan zawieszenia i próżni prawnej, w której znajdowała się ludność rodzima, oczekująca na 
uzyskanie obywatelstwa polskiego, był dla niej bardzo niekorzystny. Autochtoni musieli pokonać 
liczne trudności związane z uznaniem ich a priori za Niemców i koniecznością udowodnienia swo-
jej polskości. Nierzadko uznani za Niemców, zmuszeni byli opuścić swoje miejsce zamieszkania, 
byli zamykani w obozach pracy lub przesiedlani do Niemiec. Kresowianie, którzy przychodzili 
na ich miejsce, byli uważani niejako za winnych tej sytuacji, co budziło do nich niechęć. Ludność 
napływowa czasem wykorzystywała tę sytuację, grabiąc, niszcząc dobytek bądź pisząc donosy 
na Ślązaków, oskarżając ich o przynależność do SS, NSDAP lub szkodliwą działalność wobec 
Polaków w czasie wojny. Wszystko po to, by uzyskać określony majątek, do którego roszczono 
sobie pretensje23.

Problemy dotyczyły także różnic kulturowych. Urzędnik RIO w Opolu pisał w lipcu 1946 r. 
o „niechęci autochtonów o wyższej kulturze do repatriantów o niższej kulturze i odwrotnie”. 
Wspominał również o niezadowoleniu, które wśród Kresowian budziło zbyt łatwe, ich zdaniem, 
uzyskiwanie obywatelstwa polskiego przez ludność rodzimą24.

Postrzeganie relacji między Kresowianami a ludnością rodzimą na terenie województwa 
śląskiego w pierwszych latach powojennych jedynie przez pryzmat sporów byłoby jednak nie-
sprawiedliwe. Wymienione konflikty nie wszędzie występowały z jednakową intensywnością. 
Zazwyczaj do ich likwidacji wystarczało spełnienie dwóch warunków: zakończenie procesów 
rehabilitacyjnego i weryfikacyjnego oraz rozwiązanie istniejących sporów majątkowych i nada-
nie aktów własności. Oczywiście w ówczesnych warunkach z różnych względów było to trudne 
z uwagi na nieudolność administracji i niejasność przepisów, a także nieustabilizowaną sytuację 
międzynarodową. Tereny, na których osiedliło się niewielu Kresowian, nie zawsze były wolne 
od sporów między nimi a ludnością rodzimą, lecz występowały one w zdecydowanie mniejszym 
nasileniu. Przykładem zgodnego współżycia był powiat raciborski, gdzie osiedleni przesiedleńcy 
z Kresów zajęli miejsce ludności niemieckiej, która uciekła bądź została wysiedlona. Ułatwiło to 
wtopienie się w okoliczną ludność i zyskanie jej sympatii dzięki ciężkiej pracy. Możliwe wtedy 
było zarówno tam, jak i na innych obszarach, takich jak powiat kozielski, dobre „współżycie 

21 AP Katowice, PUR WO Ka, 188/11/88, Sprawozdanie sytuacyjne z powiatu opolskiego za miesiąc maj 1946 r., 
k. 34–35; AP Katowice, PUR WO Ka, 185/11/74, Sytuacyjne sprawozdanie RO SP Ko za miesiąc maj 1947 r., 
podpisane przez starostę powiatowego F. Ciupkę, k. 20.
22 AP Katowice, PUR WO Ka, 185/11/54, Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc październik 1946 r. z powiatu 
bytomskiego województwa śląsko-dąbrowskiego podpisane przez kierownika Referatu Osiedleńczego mgr. Juliana 
Kirchnera, k. 5.
23 AAN, MAP, 199/2471 (B-47119), Sprawy narodowościowe – repolonizacja Ziem Odzyskanych i wysiedlenie 
ludności niemieckiej. 1945 r., Sprawozdanie Zajączkowskiego, Opole, 1 IX 1945 r., k. 41.
24 AP Katowice, PUR WO Ka, 188/11/88, Sprawozdanie z działalności za cały czas od utworzenia RIO, Opole, 
1 VII 1946 r., k. 50.
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sąsiedzkie”, którego skutkiem były „małżeństwa młodzieży napływowej z autochtonami, wspólne 
odwiedzanie się, zapraszanie na wspólne zabawy”25.

Podsumowując, można stwierdzić, że to, co działo się w pierwszych latach powojennych, 
było konsekwencją wydarzeń z czasów okupacji niemieckiej i jednocześnie źródłem późniejszego 
podziału na swoich i obcych, widocznego nieraz na Górnym Śląsku i dzisiaj. Komuniści polscy, 
walczący o zdobycie pełni władzy w kraju w latach 1945–1947, nie dysponowali mechanizmami 
rozwiązywania najpilniejszych problemów ludności cywilnej. Brak sprawnego aparatu admini-
stracyjnego oraz niejasne regulacje prawne i ich, zwłaszcza do drugiej połowy 1946 r., dowolna 
interpretacja ze strony urzędników nie tylko tworzyły konflikty, lecz także prowadziły do sytuacji, 
w której zlikwidowanie sporu zawsze było krzywdzące dla którejś ze stron. Dopiero rozwiązanie 
najważniejszych przyczyn zatargów między Kresowianami a ludnością rodzimą województwa 
śląskiego umożliwiło po latach integrację ponaddwustutysięcznej grupy przesiedleńców z terenów 
byłej II Rzeczypospolitej na Górnym Śląsku, nawiązanie przyjaźni ze Ślązakami i traktowanie 
tego obszaru jako małej ojczyzny.

25 AP Katowice, UW Śl, 185/11/73, Sprawozdanie roczne z działalności RO SP Ko podpisane przez kierownika 
Referatu Osiedleńczego Edwarda Szczęsnego, 2 VI 1946 r., k. 34.
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Michał Zawisza
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wybrane elementy codzienności w zakładach 
pracy w drugiej połowie lat czterdziestych XX w. 
na przykładzie województwa kieleckiego

Dotychczas nie powstała powszechnie uznana definicja terminu „codzienność” (czy też „życie 
codzienne”). Niemniej jednak badania nad codziennością są niezwykle popularne, o czym świadczy 
duża liczba publikacji utrzymanych w tym nurcie. Zdaniem Marii Boguckiej, najistotniejszym 
wyznacznikiem codzienności jest powtarzalność pewnych zjawisk1. Zwykle za „życie codzien-
ne” uważa się też ogólnie to, co nie jest tzw. historią zdarzeniową. Błażej Brzostek porównuje 
codzienność do „niepohamowanie rosnącego drożdżowego ciasta”. Twierdzi, że samo określenie 
ram chronologicznych jedynie częściowo ogranicza zakres opisywanej tematyki, ponieważ w toku 
pracy nawet przy badaniu niewielkiego odcinka czasu nasuwają się kolejne kwestie wymagają-
ce omówienia2. Ze względu na ową niejednoznaczność i rozległość pojęcia „życie codzienne” 
Tomasz Szarota uznał, że powstanie ogólnie przyjętej definicji jest niemożliwe. Postuluje, by 
każdy autor piszący w tym nurcie opracował na własny użytek definicję roboczą, określającą 
zakres zainteresowań3.

Wybór zagadnień (tytułowych elementów codzienności) determinowany był w poniższym 
wypadku w dużym stopniu przez charakter źródeł. Na temat sytuacji materialnej, warunków 
pracy czy zachowania robotników w latach czterdziestych XX w. można głównie wniosko-
wać ze źródeł „zewnętrznych”, wytworzonych przede wszystkim przez partie polityczne, 
organa bezpieczeństwa publicznego, administrację lokalną, instytucje i organizacje, takie jak: 
inspekcja pracy, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 
(KS) czy związki zawodowe lub same zakłady pracy. Niemożliwe jest szersze wykorzystanie 
źródeł osobistych4. Podkreślić należy przydatność ówczesnej prasy lokalnej w badaniach nad 
codziennością zakładów pracy.

W artykule zostaną przedstawione zagadnienia, które znajdują największe odzwierciedlenie 
w źródłach. Wziąwszy pod uwagę również ograniczenia w objętości publikacji, zdecydowano 
się na zaprezentowanie w ogólnym zarysie jedynie kilku kwestii: warunków bezpieczeństwa 
i higieny pracy, chorób zawodowych, wypadków w zakładach, dyscypliny pracy oraz zachowań 
patologicznych (kradzież i spożywanie alkoholu). Współzawodnictwo pracy na omawianym 

1 M. Bogucka, Życie codzienne – spory wokół profilu badań i definicji, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 
1996, nr 3, s. 247–253.
2 B. Brzostek, Za progiem. Codzienność w przestrzeni publicznej Warszawy lat 1955–1970, Warszawa 2007, 
s. 15.
3 T. Szarota, Życie codzienne w Peerelu – propozycja badawcza [w:] Polska 1944/45–1989. Studia i materiały 
t. 1, Warszawa 1995, s. 204.
4 Na temat użyteczności źródeł osobistych w badaniach nad kwestią robotniczą zob. H. Słabek, Obraz robotników 
polskich w świetle ich świadectw własnych i statystyki 1945–1989, Warszawa–Kutno 2004. O pamiętnikarstwie 
konkursowym popularnym w okresie PRL: K. Kosiński, Pamiętnikarstwo konkursowe jako źródło historyczne 
[w:] Polska 1944/45–1989. Studia i materiały, t. 6, Warszawa 2003, s. 133–145.
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terenie, które można traktować jako znaczący element zakładowej codzienności, znalazło wyraz 
w literaturze przedmiotu5.

Województwo kieleckie6 nie było obszarem przemysłowym. Z pracy w przemyśle utrzymywało 
się w 1946 r. jedynie około 15 proc. ludności województwa, podczas gdy z pracy w rolnictwie 
żyło około 73 proc.7 Dodatkowo, biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia, wynoszącą pod koniec 
1946 r. niewiele ponad 53 tys. pracowników (czyli 5 proc. wszystkich zatrudnionych w przemyśle 
krajowym), województwo kieleckie trudno porównywać do takich ośrodków jak Górny Śląsk czy 
okręg łódzki8. Jednak zakłady na obszarze województwa kieleckiego są wdzięcznym tematem 
badań ze względu na ich zróżnicowanie. Znajdowały się bowiem na tym terenie przedsiębiorstwa 
różnych wielkości i branż, zarówno typowo męskie, jak i sfeminizowane zakłady przemysłu lek-
kiego. Na terenie powiatów częstochowskiego, starachowickiego oraz kieleckiego wydobywano 
rudę żelaza, którą przetapiano w dużych hutach w Częstochowie i Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Jednak najwięcej (około 20 proc.) robotników zatrudniały zakłady metalowe, wśród nich pro-
dukujące na rzecz wojska fabryki: broni w Radomiu i amunicji w Skarżysku-Kamiennej oraz 
Zakłady Starachowickie, w których w 1948 r. rozpoczęto montaż samochodów ciężarowych. 
W Częstochowie i okolicach zlokalizowano duże zakłady włókiennicze, natomiast w Radomiu 
dobrze rozwinięty był przemysł skórzany oraz ceramiczny. Dodatkowo na terenie całego woje-
wództwa kieleckiego rozsiane były zakłady przemysłu materiałów budowlanych, spożywczego, 
drzewnego, papierniczego czy chemicznego. Spośród tych ostatnich na wyróżnienie zasługuje 
największa w Polsce fabryka prochu zlokalizowana w Pionkach.

Stan higieny i bezpieczeństwa w zakładach
Przepisy dotyczące warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w zakładach przemy-

słowych na początku omawianego okresu regulowało rozporządzenie Prezydenta RP z 16 marca 
1928 r.9, którego zapisy były sformułowane ogólnikowo. Zdecydowanie bardziej precyzyjne były 
regulacje rozporządzenia z 6 listopada 1946 r., które ściśle określało wymagany stan pomiesz-
czeń fabrycznych, stanowisk pracy oraz otoczenia budynków. Kierownictwo zobowiązane było 
zapewnić odpowiednie ogrzewanie zakładów, cyrkulację powietrza lub wentylację mechaniczną 
odprowadzającą szkodliwe substancje, a ponadto oświetlenie dostosowane do rodzaju pracy. 
Należało także zabezpieczyć ruchome części maszyn, zaopatrywać robotników w środki ochrony 
osobistej oraz odzież ochronną, niwelującą szkodliwe działanie warunków atmosferycznych, 
zapobiegającą oparzeniom, zatruciom lub urazom mechanicznym. W każdym zakładzie, według 

5 H. Wilk, Współzawodnictwo pracy jako element codzienności robotniczej – na przykładzie zakładów przemy-
słowych województwa kieleckiego (1947–1956), „Studia Muzealno-Historyczne” 2009, t. 1, s. 191–208.
6 Po włączeniu w pierwszej połowie 1945 r. powiatów: będzińskiego, zawierciańskiego, miechowskiego i olkuskie-
go do województwa krakowskiego oraz powiatu grodzkiego w Sosnowcu (tereny te weszły w skład województwa 
krakowskiego i śląskiego) województwo kieleckie liczyło jedenaście powiatów ziemskich (częstochowski, iłżecki, 
jędrzejowski, kielecki, kozienicki, opatowski, pińczowski, radomski, sandomierski i włoszczowski) i dwa grodzkie 
(Częstochowa i Radom). W takim kształcie terytorialnym przetrwało do czerwca 1950 r. Zob. szerzej: G. Miernik, 
Spory wokół kształtu terytorialnego województwa kieleckiego w latach 1944/1945–1950 [w:] Region świętokrzyski. 
Mit czy rzeczywistość. Materiały sesji naukowej, Kielce, 23 maja 2001, red. J. Wijaczka, Kielce 2002, s. 210–214; 
J. Swajdo, Między Wisłą a Pilicą. Dzieje podziałów administracyjnych w regionie kielecko-radomskim do 1975 
roku, Kielce 2005, s. 54–55.
7 J. Naumiuk, Ze studiów nad strukturą społeczno-zawodową ludności województwa kieleckiego (1945–1948), 
„Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Społeczno-Ekonomiczne” 1981, z. 2, s. 13.
8 Rocznik statystyczny 1948, Warszawa 1949, s. 58–59.
9 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 III 1928 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy, 
Dz.U. z 1928 r., nr 35, poz. 325.
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rozporządzenia, miały zostać urządzone odpowiednie jadalnie, szatnie, umywalnie, urządzenia 
kąpielowe oraz ustępy10. Wizytacje przeprowadzane przez inspekcję pracy lub związki zawodowe 
pokazały, że realizacja przepisów z zakresu BHP daleko odbiegała od wytycznych.

Zastrzeżenia instytucji odpowiedzialnych za warunki pracy budził już stan budynków fabrycz-
nych. Wiele zakładów mieściło się w starych, niskich, słabo oświetlonych oraz niedostatecznie 
ogrzewanych i wentylowanych budynkach. Do tego dochodziły zniszczenia wojenne. W czasie 
wizytacji stwierdzono liczne przypadki zarwanych stropów, runięcia lub popękania ścian, dachów 
czy schodów, zniszczenia podłóg oraz brak drzwi i okien. Zdarzały się przypadki, kiedy deszcz 
lał się robotnikom bezpośrednio na głowę11. Uderzała również panująca w zakładach ciasnota, 
przepełnienie hal fabrycznych maszynami, surowcami oraz gotową produkcją, np. w Hucie 
„Ostrowiec” robotnicy musieli czołgać się pod produkowanymi wagonami, aby dotrzeć do sta-
nowiska pracy12. Najgorzej sytuacja wyglądała w małych i średnich zakładach pożydowskich, 
budowanych często na przełomie XIX i XX w. Miały liczne wady konstrukcyjne (np. małe okna, 
nisko umieszczony strop), wymagały znacznych nakładów finansowych, aby doprowadzić je 
do odpowiedniego stanu. Niekiedy przebudowa była wręcz niemożliwa i dlatego decydowano 
o wzniesieniu nowych budynków i zaniechaniu remontów13.

Obraz budynków dopełniały brudne, niebielone ściany. Powszechny był brak szatni, umywalni, 
łaźni, ubikacji. Urządzenia kąpielowe znajdowały się jedynie w dużych zakładach. Wynikało to 
z ograniczonych środków, którymi dysponowały przedsiębiorstwa na te cele. Dość powiedzieć, 
że w dwóch rejonach górniczych w pobliżu Częstochowy, w których pracowało około 4,5 tys. 
robotników, do końca 1948 r. nie zdołano wybudować łaźni. Osobny problem stanowiły stan i czy-
stość urządzeń sanitarnych. W halach fabrycznych czuć było fetor wydobywający się z brudnych, 
zaniedbanych i często niekanalizowanych ustępów. Brakowało mydła i ręczników, co powodowało 
konieczność spożywania posiłków brudnymi rękami. Ustępy w kopalniach rudy żelaza określano 
wprost „wylęgarniami chorobotwórczych bakterii”14.

10 Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia, Przemysłu, Odbudowy, Administracji Pub-
licznej oraz Ziem Odzyskanych z dnia 6 XI 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, 
Skarbu, Sprawiedliwości, Oświaty, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Leśnictwa 
oraz Aprowizacji i Handlu o ogólnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. z 1946 r., 
nr 62, poz. 344.
11 Archiwum Akt Nowych (AAN), Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej (MPiOS), 746, Sprawozdanie opiso-
we Inspektora Pracy IV Okręgu w Kielcach za rok 1945, k. 68; Archiwum Państwowe w Kielcach (AP Kielce), 
Inspektorat Pracy IV Okręgu w Kielcach (IP IV Okręgu), 21, Sprawozdanie Inspektora Pracy 25 Obwodu w Kiel-
cach, 14 VI 1945 r., k. 20; AP Kielce, Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej (KW PPR), 720, Huta 
„Ludwików”. Protokół [OKZZ] wizytacji przeprowadzonej w dniu 26 IX 1947 r., k. 45.
12 AP Kielce, IP IV Okręgu, 42, Sprawozdanie opisowe z działalności Inspekcji Pracy 22 Obwodu w Radomiu za 
1949 r., k. 34–35; AP Kielce, KW PPR, 242, Protokół zebrania wyborczego koła PPR ślusarze [Huta „Ostrowiec”], 
13 IV 1948 r., k. 137; Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN), 0/1206/20, t. 3, Sprawozdanie Wydziału 
I Dep[artamentu] IV [MBP] za m-c maj 1949 r., k. 87.
13 AP Kielce, IP IV Okręgu, 39, Sprawozdanie opisowe z działalności Inspekcji Pracy 22 Obwodu w Radomiu za 
1946 r., k. 32; AP Kielce, Wojewódzka Rada Narodowa (dalej: WRN), 7, Tłumaczenie stenogramu z posiedzenia 
WRN w Kielcach odbytego w dniu 19 V 1948 r., k. 258.
14 AAN, MPiOS, 749, Sprawozdanie opisowe Inspektora Pracy IV Okręgu w Kielcach za rok 1947, k. 61; AAN, 
MPiOS, 751, Sprawozdanie opisowe z działalności Inspektora Pracy 23 Obwodu w Radomiu za rok 1947, k. 35; 
AP Kielce, IP IV Okręgu, 37, Sprawozdanie opisowe z działalności Inspekcji Pracy 19 Obwodu w Radomiu za 
1945 r., k. 16; Archiwum Państwowe w Częstochowie (AP Częstochowa), Centralny Zarząd Kopalnictwa Rudy 
Żelaza w Częstochowie (CZKRŻ), 207, Protokół posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy 
Wyższym Urzędzie Górniczym w Krakowie odbytego w dniu 17 XII 1948 r., b.p.; AP Częstochowa, CZKRŻ, 208, 
Protokół zebrania Koła Bezp[ieczeństwa] i Higieny Pracy odbytego dnia 8 IV 1948 r., b.p.; Archiwum Państwowe 
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Brak centralnego ogrzewania bądź jego zniszczenie w trakcie wojny sprawiały, że w zakła-
dach palono w prowizorycznych piecykach, powodujących zadymienie oraz nierównomiernie 
rozprowadzających ciepło. Nie wszędzie istniały urządzenia do wyciągania oparów, zawierają-
cych szkodliwe dla zdrowia substancje (np. w przemyśle chemicznym). Wentylacja bez użycia 
urządzeń mechanicznych w większości wypadków nie spełniała swojego zadania. Dlatego w nie-
których branżach przemysłu (m.in. włókienniczym, ceramicznym) podstawowym problemem był 
wszechobecny kurz15. Robotnicy skarżyli się dodatkowo na niedostateczne oświetlenie stanowisk 
pracy, co powodowało stopniowe osłabianie wzroku, pogarszało jakość produkcji (np. tkaniny 
wyprodukowane na pierwszej zmianie były dużo lepsze niż wyprodukowane na drugiej zmianie) 
oraz podnosiło ryzyko wypadków16.

Brakowało środków ochrony osobistej: ekshaustorów, okularów, masek ochronnych, nakolanni-
ków czy hełmów. Sprzęt tego rodzaju w pierwszych miesiącach po wojnie był wręcz niedostępny. 
W czerwcu 1945 r. inspektor pracy z Częstochowy raportował: „Sprzęt ochrony indywidualnej 
można określić w tej chwili, że nie istnieje”, jego odpowiednik w Kielcach z kolei donosił: 
„brak sprzętu ochrony indywidualnej jest niemal powszechny”17. Niedostateczne było również 
zaopatrzenie w ubrania oraz obuwie robocze18. Wydawano je niezwykle rzadko – średnio co 
kilkanaście miesięcy, podczas gdy zużywały się po kilku miesiącach użytkowania19. Zdarzało 
się, że w zakładach przemysłu lekkiego (np. fabryce papierosów lub zakładach włókienniczych) 
robotnicy ze względu na brak ubrań roboczych lub ich niską jakość pracowali we własnych 
ubraniach20. Podobne przypadki można mnożyć.

Ogólnie należy stwierdzić, że większość zakładów nie zapewniała odpowiednich warunków 
higieny oraz bezpieczeństwa pracy. Według oceny Okręgowej Komisji Związków Zawodowych 
w Kielcach z drugiej połowy 1948 r., „zadowalające” warunki BHP panowały jedynie w 40 proc. 

w Radomiu (AP Radom), Polska Spółka Obuwia Bata S.A. w Krakowie – Fabryka w Radomiu, 894, Protokół 
kontroli fabryki obuwia Bata w Radomiu w dniach od 14 X 1946 r. do 31 XI 1946 r., b.p.
15 AP Kielce, IP IV Okręgu, 29, Sprawozdanie Inspektora Pracy 21 Obwodu w Kielcach za rok 1947, k. 12–13; 
AP Kielce, IP IV Okręgu, 37, Sprawozdanie opisowe z działalności Inspekcji Pracy 19 Obwodu w Radomiu za 
1945 r., k. 16; AP Częstochowa, Gnaszyńskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego w Gnaszynie (GZPL w Gnaszynie), 
6, Zebranie Rady Zakładowej przy PZPL nr 5 w Gnaszynie, 11 V 1949, b.p.; AP Radom, Zjednoczenie Przemysłu 
Ceramiki Technicznej i Szlachetnej Okręgu Centralnego (ZPCTiSz), 180, Sprawozdanie wstępne [Fabryki Porce-
lany i Wyrobów Ceramicznych „Ćmielów”] ze stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na dzień 16 VI 1946 r., b.p.
16 AP Częstochowa, GZPL w Gnaszynie, 87, Pismo do dyrektora technicznego PZPL w Gnaszynie, 20 XII 1949 r., 
b.p.; AP Częstochowa, CZKRŻ w Częstochowie, 209, Protokół odbytego zebrania Koła Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy przy Podr[ejonie] Konopiska, 12 XII 1946 r., b.p.
17 AAN, MPiOS, 708, Stan bezpieczeństwa i higieny w zakładach pracy w Polsce (na podstawie sprawozdań 
inspektorów pracy za I pół[rocze] 1945 r.), k. 6; AP Kielce, IP IV Okręgu, 21, Sprawozdanie Inspektora Pracy 
21 Obwodu w Kielcach za rok 1945, k. 29.
18 AP Kielce, IP IV Okręgu, 31, Sprawozdanie opisowe Inspektora Pracy 21 Obwodu w Kielcach za rok 1948, 
k. 32.
19 AP Kielce, KW PPR, 88, Protokół nr 1 zebrania koła PPR i PPS Warsztat Mechaniczny w Ostrowcu, 15 XI 
1947 r., k. 2; AP Kielce, KW PPR, 718, Sprawozdanie [Referatu Ekonomicznego OKZZ Kielce] za miesiąc styczeń 
1948 r., k. 220; AP Radom, ZPCTiSz, 182, Sprawozdanie referenta BHP z zakładów „Marywil” w Suchedniowie, 
17 IV 1948 r., b.p.
20 AAN, MPiOS, 751, Sprawozdanie Inspektora Pracy 24 Okręgu w Częstochowie za rok 1947, k. 6; AP Kielce, 
KW PPR, 1157, Protokół zebrania Komitetu Fabrycznego (KF) PPR przy Wytwórni PMT w Radomiu, 11 XI 1948 r., 
k. 101; AP Częstochowa, CZKRŻ, 208, Protokół zebrania Koła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy odbytego w Bor-
ku, 6 XI 1947 r., b.p.; Archiwum Państwowe w Łodzi (AP Łódź), Centralny Zarząd Przemysłu Włókienniczego 
(CZPWł), 2324, Protokół kontroli całokształtu działalności PZPL nr 5 w Gnaszynie k. Częstochowy dotyczącej 
okresu 1947 r. i I kw[artału] [19]48 r., k. 30.



84

zakładów21. Jednak należy przy tym zauważyć, że w skali województwa były one niejednolite i nie 
wszędzie przedstawiały się jednoznacznie niekorzystnie. Na przykład, jeśli chodzi o dwa najwięk-
sze zakłady metalurgiczne województwa, inspektor 23 Obwodu w Radomiu krytycznie oceniał 
pod tym względem Hutę „Ostrowiec”, podkreślając jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa 
i higieny pracy w Zakładach Starachowickich. Podobne różnice w stanie BHP wykazały kontrole 
fabryk włókienniczych, przeprowadzone przez związki zawodowe i inspekcję pracy w połowie 
1949 r. Fatalnie przedstawiały się one w największym zakładzie włókienniczym w mieście, pro-
dukującym tkaniny bawełniane, natomiast lepiej w zakładach przerabiających włókna łykowe22. 
Dobrze oceniano również warunki bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. w kamieniołomach 
w okolicach Kielc oraz fabryce prochu w Pionkach23. Niewątpliwie w wielu zakładach w oma-
wianym pięcioleciu nastąpiła poprawa warunków BHP. Pisali o tym m.in. w sprawozdaniu za 
1949 r. inspektorzy pracy z Radomia i Kielc24.

choroby zawodowe i wypadki przy pracy
Konsekwencją zarówno niedostatecznego zabezpieczenia maszyn, braku urządzeń wenty-

lacyjnych oraz odpowiedniej odzieży ochronnej, jak i nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy przez robotników były choroby zawodowe oraz wypadki przy pracy.

Trudno jest wyciągnąć daleko idące wnioski dotyczące występujących wówczas chorób 
zawodowych. Można przytoczyć kilka przykładów, wskazanych głównie przez inspekcję pracy 
w drugiej połowie lat czterdziestych XX w. W Państwowej Fabryce Amunicji w Skarżysku-
-Kamiennej notowano zatrucia oparami trotylu, co powodowało zabarwienie skóry przypomina-
jące ostrą żółtaczkę. Częste były przypadki pylicy płuc w fabryce porcelany w Ćmielowie oraz 
zakładach wyrobów ogniotrwałych „Klepacki” w Ostrowcu (w zakładzie tym chorowało na nią aż 
80 proc. zatrudnionych). W pobliskiej cegielni „Jadwigów” u wielu robotników stwierdzono ostry 
stan zapalny skóry, powstały na skutek reakcji na olej używany do smarowania form. Natomiast 
pracujący pod ziemią górnicy w kopalni „Majówka” ze względu na ciągłe brodzenie w wodzie 
cierpieli na reumatyzm25.

Zdecydowanie więcej można powiedzieć na temat wypadków przy pracy. Ich ewidencją zaj-
mowały się m.in. ubezpieczalnie społeczne oraz inspekcja pracy. Należy jednak przypuszczać, 
że części wypadków (szczególnie lekkich) w ogóle nie zgłaszano i w konsekwencji nie zostały 
ujęte w statystyce. Wydaje się, że zawodne mogą być dane z pierwszych miesięcy 1945 r., kiedy 
wspomniane instytucje wznawiały działalność po wojnie (z drugiej strony w 1945 r. były zgłaszane 

21 AP Kielce, KW PPR, 718, Protokół przeprowadzonej lustracji OKZZ w Kielcach w dniach 16 XI [1948 r.] do 
23 XI 1948 r., k. 101.
22 AP Kielce, IP IV Okręgu, 1, Sprawozdanie opisowe z działalności Inspekcji Pracy 23 Obwodu w Radomiu 
za okres od 1 I 1948 r. do 30 VI 1948 r., k. 43–44; Wyniki inspekcji BHP w zakładach włókienniczych, „Życie 
Częstochowy”, 30 V 1949.
23 AAN, MPiOS, 859, Protokół zebrania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, odbytego w dniu 7 X 1946 r. 
w lokalu Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Budowlanych Okręgu Poznańskiego w Poznaniu, b.p.; AP Kielce, 
IP IV Okręgu, 43, Protokół oględzin Wytwórni nr 8 Zjednoczenia Zakładów Przemysłu Chemicznego „Erg” 
w Pionkach w dniach 31 V, 1 VI i 11 V [1949 r.], k. 201.
24 AP Kielce, IP IV Okręgu, 33, Sprawozdanie opisowe Inspektora Pracy 21 Obwodu w Kielcach za rok 1949, 
k. 15; AP Kielce, IP IV Okręgu, 42, Sprawozdanie opisowe z działalności Inspekcji Pracy 22 Obwodu w Radomiu 
za 1949 r., k. 34–35.
25 AAN, MPiOS, 749, Sprawozdanie opisowe Inspektora Pracy IV Okręgu w Kielcach za rok 1947, k. 61–63; 
AP Kielce, KW PPR, 794, Sprawozdanie Wydziału Kobiecego przy KW PPR w Kielcach za miesiąc kwiecień 
1948 r., k. 47; AP Częstochowa, CZKRŻ, 210, Protokół spisany w dniu 26 VIII [19]47 r. w sprawie konieczności 
zaopatrzenia załogi kopalni Majówka w ochronne buty gumowe, b.p.
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również wypadki śmiertelne, do których doszło w czasie okupacji, dlatego ich liczba w tym roku 
jest zawyżona). Według danych inspekcji pracy w Kielcach, w całym analizowanym okresie liczba 
wypadków przy pracy sukcesywnie rosła. Tendencję tę obrazuje tabela 1.

tabela 1. Wypadki zgłoszone inspekcji pracy iV okręgu w kielcach w latach 1945–1949

Rok Zatrudnienie Wypadki Procent osób, które 
uległy wypadkom Wypadki śmiertelne Procent wypadków 

śmiertelnych

1945 51 508 1387 2,7 37 2,6

1946 65 940 2813 4,3 69 2,4

1947 85 813 4713 5,7 67 1,4

1948 101 747 4900 4,8 54 1,1

1949 124 283 5668 4,6 50 0,9

Źródło: AAN, MPiOS, 746, Sprawozdanie opisowe Inspektora Pracy IV Okręgu w Kielcach za rok 1945, k. 69; 
AAN, MPiOS, 768, Sprawozdanie opisowe z działalności Oddziału Inspekcji Pracy Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowe w Kielcach za rok 1950, k. 36. Zestawienie własne.

Należy jednak zauważyć, że wzrost liczby wypadków następował wraz ze stałym zwiększaniem 
zatrudnienia. W ciągu pierwszych trzech lat (1945–1947) szybciej rosła liczba wypadków. Rok 
1947 przyniósł największe ich natężenie. Różnego rodzaju urazów doznało wówczas, według 
oficjalnych danych, 5,7 proc. wszystkich zatrudnionych. Jeśli chodzi o robotników, procent ten był 
wyższy (wszak to oni częściej niż pracownicy umysłowi ulegali wypadkom). W latach 1948–1949 
nastąpił spadek odsetka wypadków w stosunku do liczby zatrudnionych26. W całym analizowa-
nym okresie można zauważyć coraz mniejszy udział zdarzeń zakończonych śmiercią w ogólnej 
strukturze wypadków. Dodatkowo w latach 1946–1949 zmniejszeniu ulegała bezwzględna liczba 
wypadków, które zakończyły się zgonem pracowników. Warto zauważyć, że w grupie wypadków 
śmiertelnych rejestrowano zdarzenia, do których doszło również poza miejscem zatrudnienia, 
np. w drodze do pracy, co wydatnie podwyższało ich liczbę.

W początkowym okresie, zdaniem Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach, głównymi przy-
czynami wypadków były: zły stan techniczny maszyn i urządzeń przemysłowych, brak odpowied-
nich środków ochrony osobistej, niedostateczne odżywienie robotników oraz wyczerpanie fizyczne 
i nerwowe spowodowane wojną i okupacją27. W kolejnych latach, oprócz wciąż występujących 
braków w zabezpieczeniu maszyn, złego stanu oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy, jako 

26 Podobną tendencję można zaobserwować w skali kraju. W latach 1947–1949 liczba wypadków odnotowanych 
przez inspekcje pracy w Polsce wzrosła z 87 219 do 127 096 (o 45,7%), lecz nie tak szybko jak zatrudnienie, które 
w 1947 r. wynosiło 1 855 909, a w 1949 r. – 2 784 653 (wzrost o 50%). Wskaźnik wzrostu wypadków był niższy od 
wskaźnika zatrudnienia, tak więc częstość wypadków w tym okresie zmniejszyła się w większości branży (znaczny 
wzrost częstości wypadków zanotowano w górnictwie). Równocześnie spadł odsetek wypadków ciężkich. Najwięcej 
wypadków (liczonych na 10 tys. zatrudnionych) następowało w przemyśle ciężkim – w górnictwie i hutnictwie, 
a zdecydowanie mniej w przemysłach: włókienniczym, chemicznym i energetycznym. Zob. AAN, MPiOS, 796, 
Analiza ogólna statystyki wypadków przy pracy w latach 1947–1949, k. 2–10, 19–20. Inaczej sytuacja wyglądała 
w 23 Obwodzie w Radomiu, obejmującym swoim zasięgiem m.in. Ostrowiec Świętokrzyski i Starachowice. 
Odsetek wypadków w stosunku do zatrudnionych wynosił tam w latach 1946–1949 w skali roku kolejno: 2,2%; 
2,7%; 3,0%; 3,4%. Zob. AP Kielce, IP IV Okręgu, 47, Sprawozdanie opisowe z Inspekcji Pracy 23 Obwodu za 
rok 1950, k. 76.
27 AAN, MPiOS, 746, Sprawozdanie Inspektora Pracy IV Okręgu w Kielcach za rok 1945, k. 69.
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przyczyny wypadków wskazywano również wzrost zatrudnienia robotników niewykwalifikowa-
nych, niedocenianie wagi przepisów bezpieczeństwa, pośpiech w pracy w pogoni za większymi 
zarobkami, pracę w godzinach nadliczbowych oraz wykonywanie prac dodatkowych28. Inspektor 
22 Obwodu w Radomiu upatrywał powodów wielu wypadków w „niedostatecznej żywości i ruchli-
wości pracowników, którzy zbyt powolnie reagują na objawy zagrażające niebezpieczeństwem”29. 
Wzrost natężenia wypadków, szczególnie wśród robotników niewykwalifikowanych, spowodował, 
w opinii inspektora pracy 23 Okręgu, rozpoczęcie w drugiej połowie 1947 r. współzawodnictwa 
pracy w przemyśle30. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych zwracano uwagę na wchła-
nianie przez przemysł coraz liczniejszych rzesz pracowników pochodzących ze wsi, „nieobytych 
z warunkami produkcji fabrycznej i niedoceniających szybkości ruchu maszyn i mechanizmów 
oraz niebezpieczeństwa w tym tkwiącego”31.

Analizę wypadków przy pracy utrudnia brak szczegółowych danych z podziałem na wypadki 
lekkie i ciężkie. Nie ma również zestawień z poszczególnych miesięcy. Ukazałyby one wpływ 
„gonienia planu” (nazywanego również „szturmowością”) na bezpieczeństwo pracy32.

Jeśli chodzi o liczbę wypadków w poszczególnych gałęziach przemysłu, na terenie woje-
wództwa kieleckiego do wypadków przy pracy dochodziło najczęściej w hutach (głównie były to 
poparzenia) oraz górnictwie rud żelaza (stłuczenia, skaleczenia głowy oraz kończyn). W 1946 r. 
wypadkowi uległ niemal co szósty pracownik fizyczny zatrudniony w hutnictwie (17,3 proc.). 
W ciągu następnych dwóch lat wskaźnik wypadków w tej branży spadł o prawie 4 proc., lecz 
dalej utrzymywał się na wysokim poziomie. Podkreślić należy również relatywnie niski odsetek 
wypadków w zakładach przemysłu metalowego, głównie w postaci zaprószenia oczu i urazów 
dłoni (2,6–3,8 proc.), oraz jego stały wzrost w przemyśle włókienniczym (z 3,4 proc. w 1946 r. 
do 6 proc. w 1948 r.). W fabrykach włókienniczych częste były przypadki skaleczeń, potłuczeń 
kończyn górnych oraz wkręcania włosów w maszyny tkackie, co było związane z niechęcią do 
noszenia przez pracownice chustek na głowie33.

28 AAN, MPiOS, 749, Sprawozdanie opisowe Inspektora Pracy IV Okręgu w Kielcach za rok 1947, k. 77–78.
29 AP Kielce, IP IV Okręgu, 40, Sprawozdanie opisowe z działalności Inspekcji Pracy 22 Obwodu w Radomiu za 
1947 r., k. 45. Podobne wnioski wyciągano przy analizie wypadków w kopalniach rudy żelaza. Oceniano, że nawet 
90 proc. z nich było spowodowanych lekceważeniem przepisów bezpieczeństwa i „nieposzanowaniem własnego 
zdrowia” przez górników, którzy swoje obowiązki wykonywali pośpiesznie, licząc na wcześniejsze opuszczenie 
zakładu i możliwość pracy we własnych gospodarstwach. Trudy pracy na roli powodowały, że górnicy przychodzili 
do pracy przemęczeni, co obniżało, jak wskazywano, ich ostrożność, „świeżość umysłu i czas orientacji”. Zob. AP 
Częstochowa, CZKRŻ, 209, Protokół posiedzenia Koła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 10 IX [19]46 r., b.p.
30 AP Kielce, IP IV Okręgu, 1, Sprawozdanie opisowe z działalności Inspekcji Pracy 23 Obwodu w Radomiu za okres 
od 1 I 1948 r. do 30 VI 1948 r., k. 49. Trudno jest wykazać, że współzawodnictwo pracy w oczywisty sposób wpływało 
na bezpieczeństwo w zakładach. W październiku i listopadzie 1947 r. zanotowano co prawda znaczny wzrost częstości 
wypadków, jednak już w grudniu tego samego roku nastąpił wyraźny ich spadek do poziomu poniżej przeciętnej. Rów-
nież sam fakt zmniejszania się wskaźnika liczby wypadków w stosunku do zatrudnienia w latach 1948–1949 wskazuje 
na brak jednoznacznego związku między współzawodnictwem pracy a częstością wypadków. Zob. AP Kielce, KW 
PPR, 718, Sprawozdanie [Referatu Ekonomicznego OKZZ w Kielcach] za miesiąc styczeń 1948 r., k. 220.
31 AAN, MPiOS, 768, Sprawozdanie opisowe z działalności Oddziału Inspekcji Pracy przy Prezydium Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Kielcach za rok 1950, k. 44; AP Kielce, IP IV Okręgu, 43, Sprawozdanie opisowe 
z działalności Inspekcji Pracy 22 Obwodu w Radomiu za 1949 r., k. 186.
32 Na negatywny wpływ zwiększenia tempa pracy na bezpieczeństwo w zakładach zwracali uwagę inspektorzy. 
Można również przytoczyć dane z 1948 r. W pierwszym półroczu na terenie działalności Inspekcji Pracy IV Okręgu 
w Kielcach doszło do 2092 wypadków. Natomiast w całym 1948 r. było ich w sumie 4,9 tys. Tak więc od lipca do 
grudnia doszło do 57,3 proc. wszystkich wypadków w 1948 r. Zob. AP Kielce, KW PPR, 718, Protokół przepro-
wadzonej lustracji OKZZ w Kielcach w dniach 16 XI [1948 r.] do 23 XI 1948 r., k. 101.
33 AAN, MPiOS, 749, Sprawozdanie opisowe z działalności Inspekcji Pracy IV Okręgu w roku 1947, k. 66–67; 
AAN, MPiOS, 768, Sprawozdanie opisowe z działalności Oddziału Inspekcji Pracy przy Prezydium Wojewódzkiej 
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Dyscyplina pracy

Na rozluźnienie dyscypliny pracy zwracano uwagę już w pierwszej połowie 1945 r. Wielu 
robotników opuszczało zakład, by wyjechać na wieś po żywność lub zająć się pokątnym handlem. 
Według szacunków Komitetu Miejskiego PPR w Częstochowie z czerwca 1945 r., do pracy nie 
przychodziło codziennie nawet średnio 25 proc. robotników34. Osobny problem stanowiło skra-
canie efektywnie przepracowanego dnia pracy. W podczęstochowskich kopalniach rudy żelaza, 
w których prawie 75 proc. pracowników posiadało gospodarstwa rolne, z chwilą rozpoczęcia prac 
polowych górnicy skracali czas pracy z 8 godz. do nawet 5–6 godz. dziennie. Innym przykładem 
może być fabryka papierosów w Radomiu, w której z powodu braku nadzoru pracę rozpoczynano 
średnio około 20 min. później niż przewidywał regulamin, a kończono nawet 40 min. wcześniej35. 
Podobnie było w zakładach innych branż.

Analiza statystyczna nieusprawiedliwionej nieobecności, przeprowadzona w kopalniach 
rudy żelaza w różnych rejonach wydobywczych z poszczególnych miesięcy z lat 1947–1949, 
pokazuje, że najwięcej godzin opuszczano w okresie marzec–kwiecień, od lipca do września oraz 
w grudniu36. Związane to było głównie z terminami wzmożonych prac polowych oraz ważniej-
szymi świętami. Zdecydowanie największą absencję odnotowywano we wrześniu. W niektórych 
kopalniach w 1948 r. co dzień nie przychodziło do pracy nawet 30 proc. górników37. Prześledzenie 
zjawiska absencji utrudnia brak odpowiednich danych statystycznych z całego omawianego okresu. 
Według danych WUBP w Kielcach, we wrześniu 1947 r. w 50 zakładach zatrudniających 38 tys. 
robotników zostało opuszczone bez usprawiedliwienia 462 tys. godzin pracy, a niemal pół roku 
później, w lutym na 46 696 robotników w 60 zakładach pracy – jedynie 190 894 godziny pracy38. 
W połowie 1949 r. absencja w zakładach pracy województwa kieleckiego znacznie wzrosła. Na 
83 ujęte w statystyce zakłady w pierwszym kwartale 1949 r. opuszczono 974 987 godzin, a w dru-
gim kwartale już 1 203 923 godziny. Absencja wzrosła, według wyliczeń KW PZPR, o 23 proc. 
w porównaniu do trzech pierwszych miesięcy 1949 r.39

Od połowy 1948 r. coraz więcej uwagi poświęcono zagadnieniu wyłudzania zwolnień lekar-
skich. Problem ten ujawnił się głównie w zakładach, w których znaczna część zatrudnionych 
rekrutowała się ze wsi. Robotnicy doprowadzali nawet do samookaleczeń, by w czasie zwolnienia 

Rady Narodowej w Kielcach za rok 1950, k. 44–45; AP Kielce, IP IV Obwodu, 1, Sprawozdanie z działalności 
IV Okręgu Inspekcji Pracy w Kielcach na zjazd w dniach 27 i 28 IV 1949 r. w Kielcach, k. 113–114; AP Kielce, 
IP IV Obwodu, 47, Sprawozdanie opisowe z Inspekcji Pracy 23 Obwodu za rok 1950, k. 76; AP Kielce, Okręgowy 
Urząd Górniczy, 49, Doniesienia o wypadkach, Starachowice, lipiec 1946 r. – październik 1947 r., k. 31, 33, 53, 
57, 62, 97, 119, 141; AP Częstochowa, GZPL w Gnaszynie, 84, Protokół zebrania Koła Bezpieczeństwa Pracy 
przy PZPL nr 5 w Gnaszynie odbytego w dniu 27 II 1948 r., b.p.
34 AP Kielce, KW PPR, 595, Sprawozdanie nr 2 [Wydziału Przemysłowego KM PPR w Częstochowie], maj 
1945 r., k. 26. Zob. również: AP Kielce, WRN, 3, Stenogram z posiedzenia WRN odbytego w dniu 2 VI 1945 r., 
k. 72.
35 AP Kielce, KW PPR, 107, Sprawozdanie ogólne KP PPR w Częstochowie za miesiąc kwiecień 1947 r., k. 113; 
AP Kielce, KW PPR, 637, Ankieta sprawozdawcza dla sekcji branżowych i aktywu partyjnego zatrudnionego 
w przemyśle, 12 IX 1947, k. 17; AP Częstochowa, CZKRŻ, 209, Protokół odbytego zebrania Koła Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy [Podrejonu I „Konopiska”], 14 V 1946 r., b.p.
36 AP Częstochowa, CZKRŻ, 185, Sprawozdania o stanie zatrudnienia z rejonów: „Borek”, „Konopiska” i „Sta-
ropolski”, styczeń 1947 – grudzień 1949 r., b.p.
37 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach (AIPN Ka), 0/11/40, t. 3, [brak nazwy doku-
mentu], b.d., k. 37.
38 AIPN, 0/1265/110, Raport miesięczny [WUBP w Kielcach] za okres od dnia 1 III [1948 r.] do dnia 31 III 1948 r., 
k. 24v.
39 AAN, Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR), 237/VII-904, Protokół posie-
dzenia plenum KW PZPR w Kielcach, 17 VIII 1949 r., k. 122.
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móc pracować we własnych gospodarstwach rolnych. Tak było m.in. w kopalniach rudy żelaza 
w pobliżu Częstochowy. Kierownictwo kopalń postanowiło (podobnie jak np. dyrekcja Huty 
„Ostrowiec”) utworzyć komisję lotną, która miała kontrolować pracowników w ich domach i orze-
kać, czy wydanie zwolnienia było uzasadnione40. W walkę z wyłudzaniem zwolnień włączyły się 
również związki zawodowe, które wraz z przedstawicielami Ubezpieczalni Społecznej i dyrekcją 
przeprowadzały masówki w zakładach pracy, aby wykazać szkody gospodarcze powodowane 
przez symulantów. Przyznawano jednak: „Zrozumienia dla tej sprawy prawie że nie ma”41.

Skutkiem niedostatecznej dyscypliny pracy, złych warunków, niskich płac oraz braku więzi 
łączących robotników z zakładami pracy była duża płynność kadr pracowniczych. Fluktuacja 
zatrudnienia występująca w ograniczonym zakresie jest zjawiskiem naturalnym, natomiast duża 
rotacja była w warunkach powojennej Polski przez kierownictwo przedsiębiorstw i władze 
gospodarcze uznawana za sytuację dezorganizującą pracę i utrudniającą planowanie. Dużą płyn-
ność kadr zaobserwowano już w połowie 1945 r. w zakładach przemysłowych różnych branż 
zlokalizowanych w powiecie częstochowskim42. Wynikało to, jak się wydaje, z kilku względów. 
Nie były to (w odróżnieniu od większości terenów województwa) obszary przeludnione agrarnie, 
a w dodatku położone w pobliżu Częstochowy, a więc znacznego i w dodatku niezniszczonego 
ośrodka przemysłowego. Ważna mogła być również względna bliskość okręgu górnośląskiego 
oraz Zagłębia Dąbrowskiego. Natomiast od połowy 1948 r. problem płynności zatrudnienia zaczął 
być coraz bardziej zauważany przez władze partyjne w całym województwie. Przypadki coraz 
częstszych zwolnień robotników (nawet tych z długim stażem) odnotowano w zakładach różnych 
branż, m.in. odlewniczej, włókienniczej i materiałów budowlanych43.

Kradzież mienia fabrycznego
Jednym z najpoważniejszych problemów, z jakim borykały się kierownictwa zakładów przemy-

słowych, były kradzieże. Najpowszechniej występowały one w fabrykach produkujących towary 
konsumpcyjne, na które stosunkowo łatwiej było znaleźć nabywców. Jak pokazują badania histo-
ryków i socjologów, w okresie Polski Ludowej kradzież pracownicza stanowiła jeden z elementów 
przystosowania do panującej wówczas gospodarki niedoborów, nie była równocześnie traktowana 
jednoznacznie jako przestępstwo. Wynikało to z przekonania o nikłej szkodliwości społecznej 
sięgania po własność zakładu, uważanej za dobro wspólne, a więc, w przekonaniu pracowników, 
faktycznie niczyje44. Z drugiej strony padały wówczas zdania, że kradzieże są pozostałością okresu 
okupacji i rzuconego wówczas przez ruch oporu hasła sabotażu gospodarczego. Jednocześnie 

40 AP Kielce, Komitet Zakładowy PZPR w Hucie im. Marcelego Nowotki, 50, Protokół posiedzenia egzekutywy 
KF PZPR Huty Ostrowiec odbytego w dniu 24 IX 1949 r., k. 58; AP Częstochowa, CZKRŻ, 209, Protokół posie-
dzenia Koła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy odbytego w dniu 27 VIII [19]48 r. w Dyrekcji Rejonu Konopiska, 
b.p.
41 AP Kielce, KW PZPR, 3331, Sprawozdanie Wydziału Socjalno-Zawodowego [KW PZPR w Kielcach] za okres 
sprawozdawczy od dnia 1 VI do dnia 1 VII 1949 r., k. 113.
42 AIPN Ka, 011/40/1, Pismo PUBP w Częstochowie do kierownika WUBP w Kielcach, 28 VI 1945 r., k. 8; AP 
Częstochowa, Starostwo Powiatowe Częstochowskie II, 66, Sprawozdanie [Starostwa Powiatowego w Często-
chowie], 1 VII 1945 r., k. 90.
43 Np. AIPN Ka, 0/11/40, t. 3, Raport sprawozdawczy Sekcji IV UBP w Częstochowie za okres 25 VIII [1948 r.] – 
25 IX 1948 r., k. 29; AP Kielce, KW PPR, 949, Sprawozdanie Wydziału Personalnego KM PPR w Kielcach za okres 
sprawozdawczy, listopad 1948 r., k. 20; AP Kielce, KW PPR, 1146, Sprawozdanie opisowe Wydziału Personalnego 
w KM PPR w Radomiu za miesiąc wrzesień 1948 r., k. 158.
44 D. Jarosz, Drobna kradzież własności społecznej w Polsce w latach 1945–1970 jako strategia przystosowawcza 
do gospodarki niedoboru [w:] Polska i jej wschodni sąsiedzi w XX wieku. Studia i materiały ofiarowane prof. 
dr. hab. Michałowi Gnatowskiemu w 70-lecie urodzin, red. H. Konopka, D. Boćkowski, Białystok 2004, s. 509–520; 
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deklarowano, jak czynił to np. członek KW PPR w Kielcach Mieczysław Zientarski: „Trzeba 
masy uświadomić, że okupacja się skończyła i złodziejstwa się muszą skończyć”45. Nie można 
tego zjawiska rozpatrywać w oderwaniu od trudnej sytuacji materialnej robotników46. Najwięcej 
kradzieży notowano w częstochowskich zakładach przemysłu włókienniczego oraz znajdujących 
się w Radomiu garbarniach, fabrykach obuwia oraz fabryce papierosów. Oczywiście mylne 
byłoby stwierdzenie, że do kradzieży mienia fabrycznego dochodziło wyłącznie w zakładach 
produkujących dobra konsumpcyjne. Zdarzały się one również w innych branżach. Wynoszono 
wszystko, co nadawało się na sprzedaż lub było przydatne w gospodarstwie domowym: żarówki, 
narzędzia, części mechaniczne, drewno, węgiel czy chemikalia47.

Nie jest możliwe ustalenie skali kradzieży dokonywanych w zakładach przemysłowych 
w drugiej połowie lat czterdziestych XX w. Niewątpliwie przypadki wykryte przez admini-
strację fabryczną stanowią zaledwie wierzchołek góry lodowej. Można się jedynie uciekać do 
szacunków przedstawianych przez kierownictwa przedsiębiorstw. Według raczej zawyżonych 
danych Wydziału Przemysłowego KM PPR w Częstochowie z czerwca 1945 r., w zakładach 
włókienniczych rozkradano 50–60 proc. produkcji. Pół roku później prezydent Częstochowy 
(podobnie jak tamtejszy Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego) oceniał, że kradzieże 
w niektórych fabrykach sięgały około 15 proc. produkcji48. W maju 1946 r. kradzieże sza-
cowano już na 3–8 proc., choć jednocześnie w niektórych zakładach rozkradano nawet do 
20 proc. produkcji49. Brak jest danych z następnych lat. Jednak wedle relacji dyrektorów 
skala zjawiska malała. Świadczyły o tym również m.in. zmniejszające się rozmiary „niczym 
nieuzasadnionych zaników” surowców oraz ciągły spadek liczby osób zatrzymanych podczas 
próby kradzieży50.

K. Madej, Robotnicy wobec kradzieży mienia społecznego w latach 1956–1970 [w:] Robotnicy przemysłowi 
w realiach PRL, red. G. Miernik, S. Piątkowski, Radom–Starachowice 2005, s. 135–148.
45 AP Kielce, KW PPR, 6, Protokół wspólnej odprawy aktywu wojewódzkiego PPR i PPS województwa kielec-
kiego, 7 III [19]47, k. 73.
46 Zob. szerzej: H. Jędruszczak, Dochody robotników i urzędników w Polsce w latach 1944–1949 [w:] Polska klasa 
robotnicza. Studia historyczne, red. S. Kalabiński, t. 5, Warszawa 1973, s. 419–490; J. Chumiński, Ruch zawodowy 
w Polsce w warunkach kształtującego się systemu totalitarnego 1944–1956, Wrocław 1999, s. 125–141.
47 Zob. np.: AIPN, 0/1206/5, t. 1, Sprawozdanie miesięczne po linii Wydziału IV WUBP w Kielcach za okres 
od 1 IV [1948 r.] do 30 IV 1948 r., k. 61; AIPN, MSW, Sprawozdanie miesięczne po linii Wydziału IV WUBP 
w Kielcach za okres od dn[ia] 30 IX [1948 r.] do 30 X [19]48 r., k. 200; AP Kielce, KW PPR, 777, Protokół 
zebrania sprawozdawczego dyrekcji przed radą zakładową z działalności firmy za czas od 1 I 1946 r. do 31 V 
1946 r., k. 56; AP Kielce, Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej, 242, Protokół konferencji w spra-
wie dyscypliny pracy w Hucie Ostrowiec odbytej w dniu 8 VII 1946 r., k. 4; AP Częstochowa, CZKRŻ, 208, 
Protokół zebrania Koła Bezp[ieczeństwa] i Hig[ieny] Pracy odbytego w dniu 12 VI 1946 r. w Borku, b.p.; AP 
Częstochowa, CZKRŻ, 209, Protokół zebrania Koła Bezp[ieczeństwa] i Hig[ieny] Pracy, odbytego w dniu 23 III 
[19]48 r. w Dyrekcji Rejonu Konopiska, b.p.; AP Częstochowa, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami 
i Szkodnictwem Gospodarczym – Delegatura w Częstochowie (Delegatura KS w Częstochowie), 305, Opis 
najważniejszych i najbardziej charakterystycznych spraw wpisanych w miesiącu sprawozdawczym [czerwiec 
1949 r.] do Ksp., k. 26.
48 AIPN Ka, 0/11/32, Raport sprawozdawczy za ostatnią dekadę Sekcji IV od dnia 17 I [19]46 r. do 27 I 1946 r., 
k. 84; AP Kielce, KW PPR, 595, Sprawozdanie z działalności sekretarza przemysłowego [KM PPR w Częstocho-
wie] za czas od dn[ia] 15 V [1945 r.] do dnia 15 VI [19]45 r., k. 107; AP Kielce, Urząd Wojewódzki Kielecki II, 
1340, Sytuacyjne sprawozdanie miesięczne [prezydenta Częstochowy] za miesiąc październik 1945 r., k. 91.
49 AIPN, 0/1265/108, Raport dekadowy WUBP Kielce za okres od dnia 20 III [1946 r.] – 31 III [19]46 r., k. 9; 
AIPN Ka, 0/11/38, cz. 1, Raport dekadowy [MUBP w Częstochowie] za okres od dnia 18 V [19]46 r. do dnia 28 
V [19]46 r., k. 150–151; Archiwum Państwowe w Katowicach, Komitet Miejski PPR w Częstochowie, 3, Spra-
wozdanie organizacyjne [KM PPR w Częstochowie], 7 VIII 1946 r., k. 7.
50 AP Częstochowa, Delegatura KS w Częstochowie, 303, Protokół zebrania informacyjnego dla przedstawicieli 
fabryk włókienniczych, które odbyło się w dniu 26 II br. [1947], k. 16; AP Łódź, CZPWł, 2323, Sprawozdanie 
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Podobnie sytuacja wyglądała w Radomiu, gdzie w pierwszych latach po wojnie, jak podają 
różne źródła, bezrobotni niechętnie podejmowali pracę w licznych w tym mieście zakładach 
metalowych czy ceramicznych. Wszyscy natomiast chcieli pracować w garbarniach i Wytwórni 
Polskiego Monopolu Tytoniowego (PMT), a w najgorszym wypadku – w fabryce obuwia lub 
Zakładach „Społem”, w których była możliwość kradzieży poszukiwanych na rynku dóbr. W spo-
sób charakterystyczny sytuację panującą w tych zakładach ukazywano w jednym ze sprawozdań 
Delegatury KS w Kielcach. Pisano m.in.: „W fabryce PMT świeżo przyjęty robotnik zmusza-
ny jest przez starych pracowników do kradzieży papierosów, by przez to zaaklimatyzować go 
w panującej tam atmosferze, uczynić współwinnym i nieszkodliwym, jeśli chodzi o informowanie 
kompetentnych władz o powszechnym złodziejstwie panującym na terenie fabryki przy aprobacie 
rady zakładowej i panów dyrektorów. W fabrykach garbarskich pod groźbą i szantażem trzyma 
się ludzi, którzy pragnęliby uzdrowić stosunki”51. Według ówczesnych szacunków, z fabryki 
papierosów w latach 1946–1947 wynoszono od kilkunastu do nawet 20 mln sztuk papierosów 
miesięcznie52. Wysokość produkcji wahała się w tym okresie w granicach 162–295 mln sztuk 
papierosów miesięcznie53. Można więc oszacować, że rozkradano około 7–10 proc. produkcji. 
W 1948 r. liczba ta spadła do około 0,5 mln sztuk papierosów, niemniej jednak kradzieże dalej 
stanowiły duży problem, a nawet doprowadziły, jak twierdził Wydział Personalny KM PPR 
w Radomiu, do powstania w kole PPR „dwóch ścierających się grup – jedna składała się z tych, 
co kradli dawniej, a druga z tych, co kradną teraz”54.

Wobec kradnących kierownictwo zakładów stosowało różnego rodzaju kary: grzywny, nagany, 
przymusowe bezpłatne urlopy lub zwolnienia. Trudno powiedzieć, jak wpływały one na załogi. 
Zapewne nie odstraszały wszystkich liczących na szybki zysk kosztem własnego zakładu pracy. 
Znacznie skuteczniejsze były działania ze strony organów bezpieczeństwa publicznego oraz delegatur 
KS. Aresztowania oraz nagłaśniane przez prasę procesy sądowe i przypadki śmierci w czasie kra-
dzieży (np. w czerwcu 1947 r. podczas wynoszenia skradzionej bawełny z zakładu został śmiertelnie 
postrzelony przez strażnika pracownik Państwowych Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Czę-
stochowianka”) zapewne skuteczniej oddziaływały na robotników. W Wytwórni PMT od początku 
1948 r. do aresztu można było trafić za kradzież powyżej 100 papierosów. Tylko we wrześniu 1949 r. 
w radomskich garbarniach aresztowano za kradzieże skór około 30 zatrudnionych55.

z kontroli całokształtu działalności Państwowych Zakładów Przemysłu Lniarskiego nr 5 w Gnaszynie k. Często-
chowy przeprowadzonej […] w czasie od dn[ia] 8 I 1947 r. do dnia 26 I 1947 r., k. 4; AP Łódź, CZPWł, 2110, 
Protokół kontroli całokształtu działalności PZPW nr 8 (dawn. „Union Textile”) przeprowadzonej w czasie od 10 V 
[1948 r.] do 30 VI 1948 r., k. 5, 92.
51 AP Kielce, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym – Delegatura w Kielcach 
(Delegatura KS w Kielcach), 2, Sprawozdanie Delegatury KS w Kielcach za styczeń 1947 r., k. 1–2. Zob. również: 
AAN, Ministerstwo Informacji i Propagandy, 242, Sprawozdanie miesięczne Miejskiego Oddziału Informacji 
i Propagandy w Radomiu, sierpień 1946 r., k. 105.
52 AP Kielce, WK PPS, 67, Protokół posiedzenia Komisji Porozumiewawczej PPR i PPS w Radomiu, 2 XII 1947 r., 
k. 43.
53 Zob. np. AAN, Centralny Urząd Planowania, 331, Sprawozdanie PMT za miesiąc wrzesień 1946 r., b.p.; AAN, 
Centralny Urząd Planowania, 333, Sprawozdanie PMT za miesiąc kwiecień 1947 r., b.p.
54 AP Kielce, KW PPR, 1146, Sprawozdanie opisowe Wydziału Personalnego w KM PPR w Radomiu za miesiąc 
lipiec 1948 rok[u], k. 100–101.
55 AP Kielce, KW PPR, 825, Protokół konferencji kierowników personalnych z Partii, przemysłu i administracji 
woj. Kieleckiego, 11 IX 1947 r., k. 139; AP Kielce, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej (dalej: KW PZPR), 130, Protokół posiedzenia egzekutywy KW PZPR w Kielcach, 20 IX 1949 r., k. 80; AP 
Kielce, Delegatura KS w Kielcach, 3, Sprawozdanie z działalności Delegatury KS w Kielcach za luty 1948 r., 
k. 10; Tragiczne skutki kradzieży, „Głos Narodu”, 8–9 VI 1947; Sąd Grodzki karze złodziei fabrycznych, „Życie 
Częstochowy”, 17 II 1949.
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Na koniec warto się zastanowić, czy brak przywiązania do zakładu, wynikający głównie z nie-
wielkiego stażu pracy, wpływał na skłonność do kradzieży. Wydaje się, że pracownicy niezwiązani 
wcześniej z fabryką bądź robotnicy sezonowi kradli częściej. W radomskiej fabryce papierosów 
początkowo nie notowano częstych przypadków wynoszenia produkcji przez robotników, lecz 
z czasem, jak mówił członek tamtejszej rady zakładowej, „przyszedł nowy element i zaczęły 
się kradzieże”56. Innym przykładem mogą być Zakłady Przetworów Owocowych „Społem” 
w Dwikozach (powiat sandomierski), w których zatrudniano około stu niewykwalifikowanych 
robotników sezonowych. Pracowali oni mało wydajnie, a nadarzające się okazje, przy braku 
nadzoru, wykorzystali do drobnych kradzieży57.

Alkohol w pracy
Innym poważnym problemem obecnym w przedsiębiorstwach przemysłowych okresu Polski 

Ludowej było spożywanie alkoholu w czasie pracy58. Można przypuszczać, że nadużywanie 
alkoholu stanowiło w latach czterdziestych zjawisko częste. Dawny pracownik Zakładów Stara-
chowickich wspominał okres powojenny: „W tym czasie [1946 r.] wszyscy w fabryce pili »bim-
ber«, niektórzy aż do utraty przytomności. Nikogo to nie gorszyło i nikt na to nie reagował”59. 
Spostrzeżenia te potwierdzają inne źródła. Pili nie tylko robotnicy, lecz także pracownicy biurowi, 
a nawet strażnicy przemysłowi. Jedna z garbarni radomskich została okradziona (straty szaco-
wano nawet na kilkaset tys. zł), ponieważ wszyscy strażnicy byli pijani do nieprzytomności60. 
Kierownictwo zakładów zwracało wówczas uwagę na destruktywny wpływ alkoholu na funk-
cjonowanie fabryk oraz samych pracowników. Był on przyczyną wielu wypadków przy pracy, 
bójek pomiędzy robotnikami, zwiększonej nieobecności – największą absencję można było 
zaobserwować w pierwszych dniach po wypłacie. Bywało i tak, jak np. w odlewni „Kamienna” 
w Skarżysku-Kamiennej, że robotnicy opuszczali zakład w czasie przerwy obiadowej i „upijali 
się na mieście”, i często później nie wracali już do pracy. Niekiedy zapędy pijanych robotników 
musiała studzić miejscowa milicja61.

W stosunku do robotników spożywających alkohol w miejscu pracy stosowano rozmaite kary, 
łącznie ze zwolnieniami. Nie omijały one nawet pracowników wysoko postawionych w zakładowej 
hierarchii, np. w czerwcu 1949 r. zwolniono referenta personalnego Huty „Ludwików” w Kielcach 
za „ucztowanie knajpiarskie” z nowo przyjętymi robotnikami62. Przypadki takich zwolnień można 
mnożyć. Na robotników nakładano również kary pieniężne, wstrzymywano premie, udzielano 

56 AP Kielce, WK PPS, 67, Protokół posiedzenia Komisji Porozumiewawczej PPR i PPS w Radomiu, 2 XII 1947 r., 
k. 42.
57 AP Kielce, KW PPR, 859, Sprawozdanie Wydziału Personalnego KP PPR w Sandomierzu za miesiąc sierpień 
1948 r., k. 95–96.
58 Na temat ten pisał m.in. K. Kosiński, Historia pijaństwa w czasach PRL. Polityka – obyczaje – szara stre-
fa – patologie, Warszawa 2008, s. 231, 234, 485–552, 532.
59 [Mieczysław Frycz] „Syzyf”, Starachowice w latach 1945–1969. Pamiętnik, s. 15, Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Kielcach, rękopis nr 138/223.
60 Społeczny wróg nr 1 – alkoholizm, „Dziennik Powszechny”, 28 IX 1945 r.
61 AP Kielce, KW PPR, 1300, Sprawozdanie opisowe z pracy Wydz[iału] Pers[onalnego] [Zjednoczenia Przemysłu 
Odlewniczego w Radomiu] za okres sprawozdawczy od 1 VI [1948 r.] do 31 VI 1948 r., k. 65; AP Częstochowa, 
CZKRŻ, 210, Protokół nr 7 zebrania Koła Bezpieczeństwa Pracy [kopalni „Zębiec”], 2 IV [19]47 r., b.p.; AP Radom, 
Zjednoczenie Przemysłu Skórzanego Okręgu Kieleckiego, 5, Protokół konferencji administracyjno-produkcyjnej 
odbytej z kierownikami garbarń i przewodniczącymi rad zakł[adowych], 13 XI 1947 r., b.p.
62 AP Kielce, KW PPR, 1048, Protokół posiedzenia trójki politycznej i egzekutywy obu kół partyjnych, które 
odbyło się w dniu 25 X 1948 r., k. 54; AAN, KC PZPR, 237/VII-953, Sprawozdanie opisowe Wydziału Personal-
nego KW [PZPR w Kielcach] za czerwiec [19]49 r., k. 121.
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nagan. W niektórych zakładach nazwiska pracowników ukaranych za picie alkoholu w miejscu 
pracy wywieszano na tablicy ogłoszeń63. Próbowano również przeciwdziałać dystrybucji wyrobów 
alkoholowych w pobliżu zakładów. W walkę z alkoholizmem włączyła się także Liga Kobiet. 
Członkinie organizacji z fabryk w Starachowicach i Skarżysku-Kamiennej widziały konieczność 
„nałożenia aresztu na pensje mężów-pijaków” oraz zakazania sprzedaży wyrobów alkoholowych 
w dniu wypłat64. Zarówno te, jak i inne zabiegi nie przyniosły rezultatów. Zjawisko konsumpcji 
alkoholu w zakładach nie zostało całkowicie wyeliminowane.

Zakończenie
Przedstawiony tutaj obraz codzienności w zakładach pracy w pierwszych latach rządów komu-

nistycznych maluje się w jednoznacznie ciemnych barwach. Niski poziom higieny nie wynikał 
jedynie ze zniszczeń w trakcie działań wojennych oraz świadomej dewastacji dokonanej przez 
Niemców, ale też z założeń polityki gospodarczej władz po 1945 r. Liczyła się przede wszystkim 
szybka odbudowa i wzrost produkcji, osiągany głównie metodami ekstensywnymi. Jednocześnie 
wydaje się, że znaczna część wypadków przy pracy nastąpiła z winy samych robotników, choć 
i w tej kwestii należy wskazać na przemęczenie wynikające z pracy w godzinach nadliczbowych lub 
własnym gospodarstwie rolnym. Dodatkowo bieda oraz demoralizacja, będące następstwem wojny, 
przyczyniały się zarówno do spadku dyscypliny pracy, jak i występowania patologii w postaci 
chociażby kradzieży mienia fabrycznego czy spożywania alkoholu w zakładzie. Wynikały one 
również z braku odpowiedniego nadzoru oraz niekonsekwencji w karaniu robotników. W dużych 
fabrykach, np. w Zakładach Starachowickich lub PZPB „Częstochowianka”, wykroczenia popeł-
niane przez bezpartyjnych lub pepeesowców były karane surowo, łącznie z wyrzuceniem z pracy, 
podczas gdy wobec członków partii komunistycznej nie wyciągano takich konsekwencji65. Na 
koniec można wskazać na charakter źródeł wykorzystanych w powyższym artykule. Skupiano 
się w nich przede wszystkim na zjawiskach negatywnych. Wydaje się jednak, że dobrze ukazują 
codzienność zakładów przemysłowych okresu odbudowy.

63 AP Kielce, KW PPR, 87, Sprawozdanie I sekretarza [PPR] Koła Marteny I zmiana z działalności koła za 
rok sprawozdawczy 1947 r. [oryg.], k. 4; AP Kielce, KW PPR, 289, Protokół zebrania wyborczego koła [PPR] 
1 i 2 Zespołu Odlewni Radomskich Fabr. nr 3, 19 X 1948 r., k. 140; AP Kielce, KW PPR, 709, Protokół zebrania rady 
zakładowej przy fabryce Kalafonii, Terpentyny i Przetworów Chemicznych Wiktora Buszko i S-ki w Kozienicach 
odbytego w dniu 9 X 1947 r., k. 8–9; AP Kielce, KW PPR,1299, Sprawozdanie p.o. kier[ownika] pers[onalnego] 
F[abry]ki „Perun” w Skarżysku-Kam[iennej] za okres od 20 VIII do 20 IX 1948 r., k. 222.
64 AP Kielce, KW PPR, 797, Protokół zebrania członkiń PPS i PPR, 6 XII 1948, k. 26; AP Kielce, KW PPR, 1279, 
Rezolucja, Skarżysko-Kamienna, 22 XI 1948, k. 132.
65 AP Kielce, KW PPR, 840, Sprawozdanie Wydziału Personalnego KM PPR w Częstochowie za sierpień 1948 r., 
k. 98; AP Kielce, KW PPR, 864, Sprawozdanie z pracy Wydziału Personalnego [Zakładów Starachowickich] za 
okres od 25 X [1948 r.] – 25 XI [19]48 r., k. 166.
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Uniwersytet Jagielloński

Komunizm i postkomunizm jako przedmioty 
sporów między Akcją Wyborczą Solidarność 
a Unią Wolności w latach 1996–2001

Wstęp

Po „wyborach kontraktowych” i „wojnie na górze” obóz solidarnościowy uległ defragmentacji. 
Jego liberalna część skupiła się w Unii Demokratycznej (UD), Kongresie Liberalno-Demokra-
tycznym (KLD) i powstałej z połączenia obu partii Unii Wolności (UW). Część konserwatywno-
-narodowa pozostawała w rozpadzie aż do chwili powołania Akcji Wyborczej Solidarność (AWS). 
Pod egidą NSZZ „Solidarność”, obok samego związku, współpracę zawiązały m.in. Zjednoczenie 
Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN), Konfederacja Polski Niepodległej (KPN), Porozumienie 
Centrum (PC) i Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL). Obie części obozu posierpniowego, 
pomimo różnic historycznych i rozbieżności ideowych, były naturalnymi koalicjantami.

Od momentu powstania AWS aż do jej rozwiązania w 2001 r., a w szczególności w okresie 
funkcjonowania rządu Jerzego Buzka, przedmiotem polemik między nią a UW była kwestia 
podejścia do komunizmu i jego pozostałości nad Wisłą1. Celem artykułu jest opisanie specyfiki 
tego napięcia i zbadanie, w jakim stopniu ta oś sporów była istotna. Badano zarówno warstwę 
dyskursywną (analiza treści), jak i instytucjonalną. Posłużono się metodami jakościowymi 
i strategią indukcyjną. Artykuł osadzony jest na gruncie szerszych rozważań dotyczących 
ciągłości i powtarzalności polskich sporów historycznych. Należy odczytywać go jako głos 
w dyskusji na temat sporu tożsamościowego w ramach obozu posierpniowego2. Bazą źródło-
wą artykułu są przede wszystkim materiały archiwalne AWS, UW i Sejmu RP oraz wydania 
archiwalne prasy polskiej.

1 Postkomunizm może być rozumiany jako: 1) okres po komunizmie, 2) pewna treściowa charakterystyka systemów 
politycznych tego okresu, 3) kontynuacja bezpośrednia, a częściej pośrednia struktur systemu komunistycznego 
oraz zachowanie pozycji w życiu ekonomiczno-społecznym lub politycznym przez ludzi należących do elity 
władzy komunistycznej. W artykule położono nacisk na drugie i trzecie, najwęższe rozumienie postkomunizmu. 
Zob. M. Grabowska, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 
2004, s. 99–100.
2 Szczególnie ciekawe pytanie badawcze dotyczy tego, w jakim stopniu fundamenty współczesnych konfliktów 
i podziałów w ramach elit są reprodukcją podziałów historycznych. W kontekście UW i AWS hipotezą, która 
nasuwa się w pierwszej kolejności, jest powiązanie tych podziałów z niełatwymi relacjami pomiędzy Komitetem 
Obrony Robotników (KOR) a Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). Za interesujący przedmiot 
badawczy należy również uznać śledzenie, w jaki sposób i z jaką częstotliwością politycy w latach dziewięćdzie-
siątych odwoływali się do okresu II RP, czerpali z dorobku intelektualnego przedwojennych myślicieli i definiowali 
pokrewieństwo ideowe między działającymi wówczas formacjami politycznymi a ugrupowaniami istniejącymi po 
1989 r. Warto też przypomnieć, że rywalizacja między Platformą Obywatelską (PO) a Prawem i Sprawiedliwością 
(PiS) bywa uznawana za reprodukcję sporów na linii UD–PC oraz UW–AWS. Zob. C. Bielecki, Ani Druga, ani 
Czwarta, „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 39.
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Identyfikacja i autoidentyfikacja AWS i UW w kontekście komunizmu 
i postkomunizmu

Program AWS stwierdzał kategorycznie: „musimy ostatecznie zerwać z komunistyczną prze-
szłością; nie dopuścić do zacierania różnic między prawdą a kłamstwem, dobrem a złem”3. 
Materiały informacyjne i propagandowe AWS zdobiły hasła, takie jak: „Bohaterowie nadal 
czekają” (apel o uznanie i pomoc dla ludzi zaangażowanych w walkę o niepodległość)4, a jej 
lider mówił o „rozliczeniu zbrodni na narodzie”5. Antykomunizm AWS był orężem bezpośred-
nio wymierzonym w koalicję Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD) i Polskiego Stronnictwa 
Ludowego (PSL)6. Już po wyborach 1997 r., które odsunęły ją od władzy, Andrzej Anusz, poseł 
z ramienia AWS, tłumaczył: „Antykomunizm w Polsce zwyciężył. Ale nie oznacza to, że postawa 
antykomunistyczna straciła rację bytu”. Wciąż istniał bowiem SLD, uznający się za kontynuatora 
PZPR „zarówno w sensie organizacyjnym i programowym”7. Jan Rokita, niegdyś działacz UD 
i UW, wówczas polityk SKL wchodzącego w skład Akcji, tłumaczył: „Przyszłość prawicy należy 
bez wątpienia do AWS – najlepiej zorganizowanego pospolitego ruszenia przeciwko polskiemu 
neokomunizmowi”8.

O ile antykomunistyczna identyfikacja AWS i poszczególnych składających się na nią pod-
miotów9 jest bezsporna (dlatego też autor poświęcił jej mniej miejsca), o tyle w kontekście UW 
mówi się o ambiwalencji albo wręcz o życzliwym stosunku tej partii do komunizmu i postko-
munizmu (tzw. różowa Unia). Przez lata pojawiały się też głosy o chęci zawiązania przez nią 

3 Program AWS [w:] A. Anusz, R. Mossakowski, P. Ołdak, P. Siczek, ABC Akcji Wyborczej Solidarność, Warszawa 
1997, s. 67.
4 L. Lewandowski, Bohaterowie nadal czekają, „Tygodnik AWS”, 17 VIII 1997.
5 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu RP, 3. kadencja, 2. posiedzenie, 1. dzień (10 XI 1997 r.).
6 Warto nadmienić, że chęć odsunięcia od władzy koalicji SLD–PSL była powszechnie uznawana za podstawowe 
spoiwo Akcji. Przyznawali to zresztą sami założyciele w deklaracji powołującej AWS, w pierwszej kolejności 
odnosząc się do wyborów parlamentarnych, a dopiero w drugiej – do programu. Mawiano nawet w kontekście 
AWS o Sojuszu Prawicy Demokratycznej. Badanie Centrum Badania Opinii Społecznej z listopada 1996 r. 
wskazywało na to, że podobnie myślało 83 proc. Polaków, podczas gdy zaledwie 8 proc. sądziło, że spoiwem 
był program. Wagę programu podkreślali jedynie respondenci deklarujący sympatię do AWS, ale i tak stosunek 
odpowiedzi kształtował się jednoznacznie: 24 do 71 na niekorzyść programu. Ankietowani, określający się 
jako sympatycy innych ugrupowań, nie mieli żadnych wątpliwości: na program jako spoiwo Akcji wskazywało 
0 proc. wyborców UP, 1 proc. wyborców UW i SLD, 4 proc. wyborców Ruchu Odbudowy Polski (ROP) i 7 proc. 
wyborców PSL. Co ciekawe, zaledwie 7 proc. ankietowanych przyczyn popularności AWS upatrywało w jego 
antykomunizmie. Wyżej notowanymi odpowiedziami były „nadzieje na poprawę sytuacji w kraju” (18 proc.), 
patronat NSZZ „S” nad inicjatywą (13 proc.), opozycyjność wobec koalicji SLD–PSL (13 proc.) i rozczarowanie 
jej rządami (11 proc.). Zob. Deklaracja z 8 czerwca 1996 r. [w:] A. Anusz, R. Mossakowski, P. Ołdak, P. Siczek, 
ABC…, s. 9; J. Paradowska, Akcja ostatniej szansy, „Polityka” 1996, nr 49; Centrum Badania Opinii Społecz-
nej, Komunikat z badań BS/166/164/96, Akcja Wyborcza „Solidarność”: wspólny program czy pragmatyzm, 
Warszawa 1996, s. 3–10.
7 A. Anusz, Scenariusze polityczne. Antykomunizm skuteczny, Warszawa 1999, s. 255.
8 J. Kaczyński, J. Lewandowski, K. Marcinkiewicz, R. Matyja, J. Rokita, Rygoryzm moralny kontra wieża Babel, 
„Gazeta Wyborcza”, 21 III 1998.
9 Należy tu zastrzec, że AWS była to formacja bardzo zróżnicowana wewnętrznie. Choć postawa antykomu-
nistyczna była właściwa dla niej jako całości, to poszczególne nurty ideowe i środowiska wchodzące w jej 
skład inaczej rozkładały akcenty i posługiwały się różnymi retorykami. W krótkim artykule nie sposób jednak 
przedstawić to wewnętrzne zróżnicowanie. Ta sama obserwacja, choć w mniejszym stopniu, dotyczy zresztą 
także wielonurtowej UW.
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„historycznego kompromisu”10 z postkomunistami11. Kiedy były jednoznacznie dementowane, 
krytycy Unii mówili, że była to wyłącznie retoryka12. Krzaklewski twierdził: „Unia jest jak guma. 
Leszek Balcerowicz i inni liderzy wiele mówią o sojuszu z AWS, by odebrać nam wyborców. 
Twierdzą, że AWS jest niewiadomą. Tymczasem »Solidarność« jest taka sama, a Balcerowicz 
przez 19 lat był w partii komunistycznej, a teraz jest politykiem liberalnym”13. W innym miejscu 
dowodził, że „czołowe postacie UW to dawni działacze PZPR”, a w kontekście domniemanej 

10 W literaturze „historyczny kompromis” rozumie się wyłącznie jako współpracę ze spadkobiercami PZPR. 
Trzeba jednak zauważyć, że UD bardziej pozytywnie zapatrywała się na współpracę z PSL, będącym de facto 
kontynuatorem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (vide tzw. 33 dni Pawlaka). Jeszcze inaczej rzecz się miała 
z uznawaną przez niektórych badaczy za postkomunistyczną Samoobroną (chociaż partia ta, jak pisała Grabowska, 
nie mieściła się w społeczno-politycznym podziale postkomunistycznym), z którą kategorycznie odrzucano jaką-
kolwiek współpracę. W 2002 r. Rada Krajowa UW zabroniła członkom partii zawiązywać koalicje samorządowe 
z partią Andrzeja Leppera (oraz z Ligą Polskich Rodzin). Kiedy pojedynczy unici objęli stanowiska w Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie porozumienia z SLD i Samoobroną, Rada podjęła decyzję 
o zawieszeniu ich w prawach członków. „Nowości Unii Wolności – Biuletyn Informacyjny” 2002, nr 26, s. 1. 
Kwestię „historycznego kompromisu” autor omawia szerzej w publikacji: A. Nyzio, Rządzić znaczy służyć? Historia 
Unii Demokratycznej (1991–1994), Kraków 2014.
11 Postulaty porozumienia z Socjaldemokracją Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP), kontynuatorką PZPR, pojawiały 
się w okresie istnienia UD, jednak ich autorzy byli w mniejszości. Po latach nawet jeden z najgłośniejszych zwo-
lenników „historycznego kompromisu”, Frasyniuk, zmienił zdanie. „W 1993 tzw. część liberalna SLD stanowiła 
mniejszość tej partii, ale ona nią zarządzała. Dzisiaj ona dalej stanowi mniejszość, ale już nie zarządza. […] 
Okazało się, że SLD nie jest zdolne ani do zmian ustrojowych, ani do jakichkolwiek innych śmielszych decyzji. 
SLD chętnie rozdaje to, co kto inny wypracował” – tłumaczył w 1999 r. Nadal nie odrzucano jednak koalicji co 
do zasady, a jedynie wskazywano na okoliczności, które ją wykluczały lub czyniły mało prawdopodobną. Jerzy 
Ciemniewski krytykował w 1995 r. SLD za to, że milczał o zbrodniach komunistycznych, chwalił się za to pozy-
tywnymi aspektami PRL. Jan Lityński pisał w 1998 r.: „Cztery lata rządów SLD wspólnie z PSL, a więc partiami 
wyrastającymi bezpośrednio z PRL, nie zagroziły demokracji, mimo że jest to w dużej mierze okres traconych 
szans”. Ważną wątpliwość wyraził Tadeusz Syryjczyk. „Moim zdaniem ciągle aktualne jest pytanie, czy SLD 
autentycznie akceptuje demokrację, prawa człowieka, wolności ekonomiczne. […] Czy przywiązanie ludzi lewicy 
postkomunistycznej do praw człowieka wynika z przekonania o godności osoby ludzkiej, czy z faktu, że Zachód 
i Amerykanie, którzy wygrali zimną wojnę, oczekują ich przestrzegania i jest to coś analogicznego do różnych 
fanaberii Sowietów, niezrozumiałych, ale którym lepiej się było podporządkowywać?” – pytał. Roman Graczyk 
krytykował postawę UW, sprowadzającą się do stwierdzenia, że z „czerwonym nigdy”, i tłumaczył, że Unia powinna 
zabiegać o zdolność koalicyjną zarówno z prawą, jak i lewą stroną parlamentu. „Dziś Unia jest w dużo gorszej 
sytuacji. Dziś SLD już Unii raczej nie potrzebuje” – dodawał. Argument o zdolności koalicyjnej formułował też 
m.in. Adam Szostkiewicz, wówczas dziennikarz „Tygodnika Powszechnego”. Zob. W. Frasyniuk, A. Brzeziecki, 
Robię to, co lubię, „Biuletyn Małopolski UW” 1999, nr 16, s. 10; A. Friszke, Spór o PRL w III Rzeczypospolitej 
(1989–2001), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2002, nr 1, s. 15; J. Lityński, Co i kto zagraża demokracji, „Rzecz-
pospolita”, 14 VII 1998; A. Brzeziecki, T. Syryjczyk, Chodzi o cele i zasady, „Biuletyn Małopolski UW” 2000, 
nr 20, s. 9; R. Graczyk, Równia pochyła, „Biuletyn Małopolski UW” 2000, nr 22, s. 12; A. Szostkiewicz, Marzenia 
o centrum, „Biuletyn Małopolski UW” 2000, nr 22, s. 13.
12 Małgorzata Subotić zapytała o to Mazowieckiego w kwietniu 1995 r.: „Jak uporałby się pan z takim stwierdze-
niem, że mówienie: »historyczny kompromis – nie«, jest wyłącznie retoryką?”. Mazowiecki odparł: „A dlaczego 
ludzie zaczynają mówić, że dawne wraca? Bo czują, że układy międzyludzkie, polityczne dawnych działaczy 
PZPR się utrzymały. Przy czym uważam – tego z kolei prawa strona sceny politycznej nie uznaje – że ataki na 
tzw. grubą kreskę do tego powrotu się przyczyniły. Bo wytworzyły atmosferę zagrożenia i SLD nie byłby tak sil-
nym ugrupowaniem, gdyby nie to jednoczące uczucie strachu”. Zob. M. Subotić, T. Mazowiecki, Manatki zostają, 
„Rzeczpospolita”, 18 IV 1995.
13 A. Kublik, P. Pacewicz, W. Załuska, M. Krzaklewski, Ludzie mają dość tej nienawiści, „Gazeta Wyborcza”, 
15 XI 1997. Już po podpisaniu umowy koalicyjnej Krzaklewski inaczej mówił o współpracy z Unią. W cytowanym 
powyżej wywiadzie na łamach „GW” tłumaczył: „Podczas negocjacji powiedzieliśmy sobie, że to, cośmy o sobie 
mówili w kampanii, to była kampania. A teraz są realia powyborcze”. W trakcie debaty sejmowej mówił zaś: 
„By stworzyć rząd silny, mogący liczyć na poparcie stabilnej większości, weszliśmy w koalicję z Unią Wolności, 
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współpracy między Unią a SLD dodawał: „Trudno jest całkiem położyć na łopatki kogoś, z kim 
spędziło się część swojego życia”14.

W wypadku wielu polityków UW i SLD rzeczywiście można było mówić o wieloletniej znajo-
mości. Argument o byłych członkach PZPR w szeregach UW był prawdziwy. Badania delegatów na 
dwa zjazdy krajowe UD (1991 r. i 1993 r.), przeprowadzone przez Tadeusza Szawiela i Mirosławę 
Grabowską, wskazują na to, że przynależność do partii komunistycznej deklarowało – odpowied-
nio – 12 proc. i 14 proc. Jeśli zaś chodzi o KLD, to było to 11 proc. (1991 r.) i 9 proc. (1992 r.)15. 
Na II Zjeździe UW (1995 r.) do PZPR przyznawało się 11 proc. delegatów, a na VI Zjeździe 
(2002 r.) – 13 proc.16 Do partii komunistycznej należało około 10 proc. Polaków. Szacuje się, że 
w szczytowym momencie, tj. w 1979 r., było to 12,2 proc. W badaniu OBOP z 1998 r. przyznało 
się do tego 10 proc.17 Krzaklewski tłumaczył: „Nie wyobrażam sobie przyjęcia [do AWS – A.N.] 
kogoś, kto po 1981 r. był w PZPR czy ZSMP”18. Podobnie myślała zresztą niegdyś UD, kiedy 
przeprowadzała cichą wewnętrzną lustrację kandydatów na parlamentarzystów19. Dla AWS była 
to kwestia fundamentalna, dla Unii – zapewne bardziej estetyczna.

Dla porównania warto nadmienić, że spośród delegatów PC do PZPR należało kiedyś 9 proc. 
(1991 r.) i 5 proc. (1992 r.), a spośród delegatów ZChN – 1 proc. (1993 r.)20. Ustalenie liczby 
członków AWS, którzy w przeszłości należeli do PZPR, jest w tym momencie niemożliwe, gdyż 
niezwykle trudna do ustalenia jest sama liczebność poszczególnych podmiotów wchodzących 
w skład Akcji21.

Wiosną 1996 r. Jacek Kuroń pisał na łamach „Rzeczpospolitej”, że „komunizm wprowa-
dzony został w Polsce i w innych krajach naszego regionu przy pomocy sił zbrojnych obcego 
mocarstwa”. Zarazem tłumaczył, że wielu Polaków zaakceptowało nowy ład nad Wisłą22. Wątek 
ten wielokrotnie przewijał się w wypowiedziach polityków Unii. Choć konsekwentnie odrzucali 
współpracę z SLD23, to nie zamierzali go bojkotować. Zwracali natomiast uwagę na konieczność 

 ugrupowaniem skupiającym ludzi niegdyś nam bardzo bliskich, później oddzielonych od nas barierą decyzji 
politycznych, dziś zbliżających się ponownie do Solidarności”. Zob. M. Krzaklewski, „Podejmiemy trud naprawy 
Polski”, „Tygodnik AWS” 1997, nr 46.
14 A. Domosławski, Przeciw „bolszewikom”, „Gazeta Wyborcza”, 16 IX 1997.
15 M. Grabowska, T. Szawiel, Anatomia elit politycznych. Partie polityczne w postkomunistycznej Polsce 1991–93, 
Warszawa 1993, s. 62, 78, 86, 126.
16 M. Grabowska, Podział…, s. 270.
17 Ośrodek Badania Opinii Publicznej, Pamięć po PZPR. W pięćdziesiątą rocznicę powstania Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej, Warszawa 1998, s. 2.
18 M. Krzaklewski, M. Łętowski, P. Zaremba, Czas na akcję, Warszawa 1997, s. 209–210.
19 A. Nyzio, Rządzić…, s. 178, 202.
20 M. Grabowska, T. Szawiel, Anatomia…, s. 47, 50, 105.
21 Dysponujemy w tym zakresie jedynie szacunkami, które mówią o mniej więcej 50 tys. członków; konkretniej-
sze dane dotyczą poszczególnych ugrupowań (np. Hall wspominał, że około 1999 r. do SKL należało 13–16 tys. 
członków) i struktur regionalnych. Przykładowo w województwie pomorskim w 2000 r. do AWS należało około 
4,5 tys. członków, z czego ponad tysiąc stanowili gdańszczanie (ogółem w tym województwie do ugrupowań 
politycznych należało 12 tys. ludzi). Także i te szacunki należy traktować z wielką ostrożnością i uznawać raczej 
za przeszacowane niż niedoszacowane. Zob. A. Nyzio, W słabości siła. Bilans ewolucji polskich partii politycznych 
w latach 1989–2013, „Poliarchia” 2014, nr 1, s. 211; A. Hall, Osobista historia III Rzeczypospolitej, Warszawa 
2011, s. 316; J. Załęcki, Społeczno-polityczna podmiotowość gdańszczan w pierwszym dziesięcioleciu istnienia 
samorządu terytorialnego, „Rocznik Gdański” 2002, nr 62, s. 107.
22 J. Kuroń, Między wolnością a poczuciem bezpieczeństwa, „Rzeczpospolita”, 5 VI 1995.
23 Mowa oczywiście o koalicji rządowej. Zdarzało się głosować UD i UW wspólnie z SLD, oba ugrupowania 
współpracowały też w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (co ciekawe, UW krytykowała AWS za dogadanie 
się z SLD w telewizji) i w Warszawie, gdzie w latach 1994–1999 prezydentem był mocno krytykowany przez AWS 
Marcin Święcicki, polityk Unii, niegdysiejszy członek KC PZPR. W kontekście tematu pracy szczególne znaczenie 
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stanowczego odcięcia się tej partii od PRL-owskiej tradycji i związanych z nią praktyk. Niechęć 
do kategorycznego odrzucenia współpracy z SLD miała jeszcze jeden wymiar: unici nie chcieli 
dzielić obywateli na kategorie. Krzysztof Kozłowski tłumaczył w kontekście dekomunizacji: 
„Kilka milionów Polaków głosowało […] na komunistów. Co zrobić z tym faktem? […] Izolacja 
i ostracyzm wobec demokratycznie wybranych członków nie ma większego sensu. […] Nie 
powinniśmy walczyć personalnie z konkretnymi osobami, lecz uwolnić struktury państwa od 
wpływów i uzależnień”. Problem uznawał za „strukturalny”, a nie personalny. Politycy AWS 
raczej nie widzieli takiego niebezpieczeństwa. Bronisław Komorowski, wcześniej polityk UW, 
a wówczas SKL, uznawał natomiast, że przeprowadzenie dekomunizacji będzie niemożliwe 
z uwagi na niechybne weto prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego24. Kiedy Andrzej Gołaś, 
prezydent Krakowa z ramienia AWS, manifestacyjnie nie wziął udziału w uroczystościach zwią-
zanych z sześćsetleciem odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdyż pojawił się na nich 
prezydent Kwaśniewski, małopolska AWS wyraziła dla niego poparcie, a UW uznała to za skandal 
i zażądała jego dymisji25.

W każdym z kolejnych programów UD (uchwała programowa I Zjazdu z 1991 r., program 
II Zjazdu z 1993 r.) i UW pojawiały się negatywne oceny PRL. Przyjęta w 1994 r. deklaracja 
programowa UW podkreślała: „Odrzucamy każdy przejaw totalitaryzmu jako prowadzący do 
zniewolenia jednostki i społeczeństw”. Komunizm obarczono odpowiedzialnością za „lukę cywi-
lizacyjną” Polski26. Podobne sformułowania znalazły się w dokumentach programowych II Zjazdu 
UW (1995 r.), w których wskazywano na to, że rządząca koalicja SLD–PSL czerpie ze „złych 
lub przestarzałych wzorców z czasów PRL”, i w deklaracji programowej Wolności wobec szans 
i zagrożeń Polski, przyjętej na III Zjeździe (1997). Autorzy stwierdzali w niej m.in.: „Ostateczne 
pożegnanie PRL i jego spuścizny jest koniecznym warunkiem budowy uczciwego państwa”27. 
W 1995 r. Rada Krajowa UW przyjęła również uchwałę, w której przestrzegano: „Następuje 
nawrót do praktyki rządzenia sprzed 1989 roku”28. W 1998 r. UW sprecyzowała swój stosunek do 
PRL, przyjmując na IV Zjeździe uchwałę Unia Wolności o komunizmie. Odwołano się w niej do 
„polskich miesięcy” – „kamieni milowych” na drodze do niepodległości. Wskazywano na to, że 
ówcześni opozycjoniści „są dzisiaj członkami Unii Wolności, są ogniwem w łańcuchu sprzeciwu 
wobec dyktatury komunistycznej, narzuconej Polsce przez Związek Sowiecki”. Autorzy uchwały 
deklarowali, że PRL mierzą „jedną miarą na przestrzeni całego powojennego 40-lecia, miarą 
potępienia”. Zaznaczono zarazem, że UW rozgranicza „bezwarunkowe potępienie systemu PRL 
od złożonej historii 40-lecia. […] Odrzucając bezwarunkowo system, nie chcemy godzić ślepo 

ma współpraca między UW a SLD w przygotowywaniu konstytucji z 1997 r. W kompromisowej preambule nie 
znalazło się ani expressis verbis wyrażone odwołanie do „Solidarności”, ani potępienie PRL. Z kolei AWS była 
zdecydowanym przeciwnikiem aktu i namawiała do udziału w referendum i zagłosowania za jego odrzuceniem. 
Marek Kempski, jeden z negocjatorów AWS, mówił w kontekście rozmów o zawiązaniu koalicji: „Na pewno 
zapytamy polityków Unii o konstytucyjną koalicję z SLD. I szerzej – o stosunek do postkomunistów w ogóle. 
Rozbijanie układu postkomunistycznego to właśnie sprawa przyszłości”. Zob. W. Tomaszewski, Kompromis poli-
tyczny w procesie stanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej z 2 kwietnia 1997 roku, Pułtusk 2007, s. 308; Opinie, 
„Tygodnik AWS”, 5 X 1997.
24 Czy potrzebna nam dekomunizacja?, „Tygodnik AWS”, 19 X 1997.
25 AWS broni prezydenta Krakowa, „Rzeczpospolita”, 4 X 2000.
26 Deklaracja programowa Kongresu Zjednoczeniowego Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycz-
nego przyjęta na wspólnym posiedzeniu prezydiów Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego 
w dniu 6.04.1994 r., s. 2, 6.
27 M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo 
obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2001, s. 345.
28 Unia zaprasza, „Gazeta Wyborcza”, 16 IX 1996.
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w losy ludzi”29. Dwa lata później przyjęto Deklarację 2000. Otwierało ją stwierdzenie: „Jesteśmy 
partią wyrosłą z Sierpnia 1980 roku, z »Solidarności« jako ruchu obywatelskiego, powstałego 
w proteście przeciwko systemowi totalitarnemu”30.

Tę samą retorykę można odnaleźć w wypowiedziach liderów UW. Stworzonej przez nich 
definicji komunizmu nie wyczerpywały kwestie historyczne oraz ideologiczne. Był on antytezą 
demokracji oraz akcentowanego ciągle przez tę partię „reformowania” i „modernizowania”. 
Z nieufnością spoglądano nawet na formacje „biograficznie” antykomunistyczne, których pro-
gram miał antyliberalny charakter. Zofia Kuratowska, jedna z liderek lewego skrzydła UD i UW, 
stwierdziła np. w 1994 r.: „Unia Pracy to nie dla nas, bo oni stali się partią skrajnie lewicową, 
chwilami wręcz komunistyczną”31. Słowa-klucze UW dotyczyły reform i gospodarki, a nie sfery 
wartości czy symboli. Kiedy Akcja zmierzała po wyborcze zwycięstwo z hasłami dekomuniza-
cji i lustracji, UW skoncentrowała się w swojej kampanii na osobie Balcerowicza, partyjnego 
przywódcy32, pozycjonowanego jako symbol przemian nad Wisłą po 1989 r. Antykomunistyczny 
był natomiast wydźwięk tekstu utworu Niedawno zespołu Lady Pank, hymnu wyborczego UW 
w 1997 r. Chociaż kwestie polityczne nie zostały ujęte w nim expressis verbis, to jednak wymowa 
tekstu (m.in. „Niedawno tak jeszcze było mi wstyd / Dziś mogę sam wybrać dokąd chcę iść”33) 
nie pozostawiała wątpliwości.

Niezależnie jednak od tego, ile podobnych przykładów można by przywołać, zawsze pojawia 
się możliwość sformułowania argumentu o drugorzędności deklaracji względem konkretnych 
działań. Przykłady tych ostatnich zostaną omówione poniżej. Oczywiście jeszcze inną kwestią 
jest wkład obu formacji i ich poprzednich wcieleń w kształt polskiej transformacji systemowej 
oraz ich stosunek do spraw kluczowych dla demontażu pozostałości komunizmu nad Wisłą, 
m.in. prywatyzacji i reprywatyzacji. Zagadnienie to zasługuje na odrębny artykuł.

UW i AWS wobec instytucjonalnego rozliczenia komunizmu i zerwania 
z jego pozostałościami
Kwestię rozliczenia okresu PRL szczególnie mocno forsowała Akcja. Kiedy w 1999 r. w Gdań-

sku odbył się zjazd europejskich ugrupowań prawicowych, poddano nawet pomysł powołania 
„międzynarodowego trybunału do osądzania zbrodni komunistycznych”34. Choć trudno wyobrazić 
sobie, aby takie inicjatywy pojawiły się w środowisku liberałów, to kwestia rozliczenia komunizmu 
była bliska również Unii. Obserwacja ta dotyczy jednak bardziej UW niż UD. Unia Demokratyczna, 
nazywana przez konserwatywno-narodową część postsolidarnościowej prawicy, obok szerokiego 
zbioru innych przezwisk i obelg, „partią grubej kreski”, poświęcała temu zagadnieniu niewiele 
uwagi. Ewolucja stanowiska Unii widoczna jest po 1993 r. Jej katalizatorami były, z jednej stro-
ny, zdecydowany sprzeciw unitów wobec działań koalicji postkomunistycznej, uformowanej po 
zakończonych klęską ugrupowań postsolidarnościowych wyborach parlamentarnych i, z drugiej 
strony, poczucie niesprawiedliwości w związku z nieuzasadnionymi podejrzeniami, jakoby postawa 
UD wobec postkomunistów była ambiwalentna.

29 IV Kongres Unii Wolności, Unia Wolności o komunizmie, „Gazeta Wyborcza”, 2 III 1998.
30 Deklaracja 2000 Konferencji Programowej Unii Wolności, „Biuletyn Małopolski UW” 2000, nr 19, s. 11.
31 D. Wielowieyska, Jak listek figowy, „Gazeta Wyborcza”, 28 II 1994.
32 Zob. O. Annusewicz, O naturze preferencji politycznych, czyli racjonalne i irracjonalne przesłanki decyzji 
wyborczych [w:] Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych, red. B. Górowska, Warszawa 2004. s. 17.
33 Utwór muzyczny Jest taki kraj (inna nazwa: Niedawno) grupy Lady Pank (muzyka: Jan Borysewicz, słowa: 
Jacek Skubikowski).
34 A. Szostkiewicz, Międzynarodówka prawicy postkomunistycznej, „Biuletyn Małopolski UW” 1999, nr 16, s. 9.
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Przykładem problematyki „rozliczenia” sprzed zawiązania koalicji AWS–UW jest kwestia 
pociągnięcia do odpowiedzialności autorów stanu wojennego. Wniosek tego rodzaju, dotyczący 
zarówno odpowiedzialności konstytucyjnej, jak i karnej, jeszcze w Sejmie I kadencji złożyła 
KPN35. W Sejmie II kadencji sprawą zajmowała się zdominowana przez przedstawicieli rządzą-
cej koalicji postkomunistycznej (stanowili trzy czwarte członków) Komisja Odpowiedzialności 
Konstytucyjnej. W lutym 1996 r. głosowała nad tym, które działanie zarekomendować sejmowi: 
umorzenie sprawy czy postawienie członków Rady Państwa i WRON przed Trybunałem Stanu. 
Tylko w sprawie trzech członków Rady Państwa koalicja i opozycja zgodnie zagłosowały za umo-
rzeniem. W pozostałych głosowaniach konsekwentnie przeciwko umorzeniu opowiadała się piątka 
członków komisji, w tym trójka przedstawicieli UW i reprezentujący wnioskodawców, czyli KPN, 
Andrzej Ostoja-Owsiany (później polityk AWS). Jacek Taylor z UW już wówczas zapowiedział, 
że kiedy komisja przyjmować będzie swoje sprawozdanie, opozycja przygotuje wniosek mniejszo-
ści36. Trzy miesiące później komisja przegłosowała sprawozdanie, szóstka jej członków zaś (w tym 
trójka unitów i Ostoja-Owsiany), zgodnie z zapowiedzią, przedstawiła głos odrębny37. Tak opisy-
wano w nim konsekwencje stanu wojennego: „Fatalny stan gospodarczy zmienił się w katastrofę, 
wielu ludzi straciło życie, zdrowie, wolność, mienie. Kilkaset tysięcy, emigrując, straciło własny 
kraj. Zapanowało bezprawie i kłamstwo. Zapewne krzywd nie da się wyrównać, a strat nadrobić. 
Dlatego przekazanie tej sprawy Trybunałowi Stanu miałoby symboliczne znaczenie przywrócenia 
sprawiedliwości”38. Kiedy 23 października 1996 r. Sejm głosował nad przyjęciem wniosku komisji, 
czyli umorzeniem sprawy, Unia, podobnie jak cała opozycja i część PSL, zagłosowała przeciw39. 
W kwestii rozrachunków z PRL Unię obciążają również istotne zaniechania. Kiedy w lutym 2000 r. 
przedawniła się sprawa sześciu funkcjonariuszy SB, podejrzewanych o palenie akt na warszawskich 
Szczęśliwicach, Józefa Hennelowa pisała, że UW dopuściła tym samym do skandalu – ministrem 
sprawiedliwości i prokuratorem generalnym była przecież od ponad dwóch lat Hanna Suchocka40.

Politycy AWS zwracali uwagę na to, że po 1989 r. nie przyjęto aktu prawnego, który by odcinał 
jednoznacznie PRL od wolnej Polski. W następnych latach podjęto próby przeforsowania kilku 
tego rodzaju aktów. Temu poświęcony był zresztą stosowny artykuł umowy koalicyjnej AWS–UW 
(art. II, ust. 8 mówił o budowaniu państwa „zrywającego ostatecznie z komunistyczną przeszłoś-
cią”, expressis verbis zadeklarowano też „wykonanie ustawy lustracyjnej”)41.

Chronologicznie pierwszą ze „zrywających” propozycji, przygotowanych w okresie koalicji 
UW–AWS, był rządowy projekt ustawy o waloryzacji w 1998 r. niektórych emerytur i rent oraz 
o zmianie niektórych ustaw; odbierał on część przywilejów emerytalnych byłym pracownikom 
PRL-owskich służb42. Jego trzecie czytanie odbyło się 11 grudnia 1997 r. Wyniki głosowania 

35 Poselski projekt uchwały w sprawie uznania decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego za nielegalną oraz 
powołania Komisji Nadzwyczajnej, druk nr 18 z dnia 6 XII 1991 r.
36 Biuletyn Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, nr 53, 2304/II.
37 Biuletyn Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, nr 55, 2615/II.
38 Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, O stanie wojennym w Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Kon-
stytucyjnej. Sprawozdanie Komisji i wniosek mniejszości, wraz z ekspertyzami i opiniami historyków, Warszawa 
1997, s. 258.
39 Przez pomyłkę głos poparcia oddał tylko Grzegorz Figura. „Dziś toczą się procesy milicjantów, którzy przyczynili 
się do śmierci wielu osób w stanie wojennym. Dlaczego mają odpowiadać szarzy funkcjonariusze, a autorzy stanu 
wojennego nie będą osądzeni?” – mówiła Olga Krzyżanowska. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
23 października 1996 r. o umorzeniu postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej, M.P. z 1996 r., 
nr 67, poz. 629; D. Wielowieyska, Stan umorzenia, „Gazeta Wyborcza”, 24 X 1996.
40 J. Hennelowa, Sprawy niebłahe, „Biuletyn Małopolski UW” 2000, nr 18, s. 24.
41 Umowa koalicyjna AWS–UW, „Tygodnik AWS”, 2 XI 1997.
42 Jak zauważył Wojciech Pięciak, był to projekt łagodniejszy od tego z 1992 r. Ówczesna propozycja PC, ZChN 
i niewielkiego ugrupowania Jana Olszewskiego zmierzała do całkowitej likwidacji tzw. emerytur mundurowych 
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przedstawiały się następująco: AWS: 182–1–0–17 (przeciwko zagłosował Jerzy Kropiwnicki)43, 
UW: 46–1–0–13 (przeciw zagłosował Władysław Frasyniuk)44. Przyjęta ustawa – wraz z popraw-
kami senatu – została przekazana 18 grudnia prezydentowi do podpisu i zawetowana przez niego 
23 grudnia. Sejm 30 grudnia podjął próbę jej ponownego uchwalenia. Oto wyniki głosowania: 
AWS: 193–0–0–7, UW: 56–0–0–445. Do przełamania weta zabrakło dziewięciu głosów, więc 
wystarczyłoby, aby wszyscy posłowie koalicji pojawili się na głosowaniu46.

Jako drugą inicjatywę należy odczytać próbę przyjęcia uchwały potępiającej PRL. Powstały 
dwie jej wersje: AWS47 i UW48. Projektu Unii nie sposób nazwać łagodnym, zawierał m.in. frag-
ment: „Narzucony Polsce system komunistyczny miał charakter totalitarnej dyktatury”, jednakże 
nie wymieniano w nim w ogóle PZPR. W dokumencie UW zgodziła się na potępienie PZPR, tak 
jak sugerował to projekt Akcji, ale zaproponowała usunięcie fragmentu, w którym nazywano ją 
„organizacją przestępczą”. Wówczas AWS przystała na to. Wyniki zakończonego pomyślnie głoso-
wania w sprawie uchwały49 kształtowały się następująco: AWS: 171–0–1–20 (od głosu wstrzymał 
się Waldemar Wiązowski50), UW: 42–1–2–15 (jedynym posłem UW głosującym przeciw był 
Jacek Kuroń)51. Przyjęcie uchwały miało być wstępem do uchwalenia ustawy dekomunizacyjnej52. 
Jej projekt53 autorstwa Mariusza Kamińskiego (niegdyś członka Ruchu Obywatelskiego–Akcji 
Demokratycznej, następnie polityka AWS i PiS), będący trzecią z opisywanych propozycji, pojawił 
się w sejmie miesiąc później. Rozpatrywano go jednak dopiero po roku, 21 października 1999 r. 
Kamiński mówił wówczas: „Stoimy dziś przed historyczną szansą ostatecznego przecięcia pępowi-
ny łączącej III Rzeczpospolitą z totalitarnym, kolaboranckim tworem, jakim był PRL”. Zaznaczał 
też: „zwracam się z apelem do byłych szeregowych członków PZPR: nie dajcie się zastraszyć, 
nie ulegajcie politycznemu szantażowi byłej nomenklatury, ta ustawa was nie dotyczy”. Pomimo 
tego zapewnienia sprawa wyraźnie poróżniła AWS i UW. W trakcie dyskusji Marek Borowski 
(w imieniu SLD) i Jerzy Wierchowicz (w imieniu UW – był wówczas szefem jej klubu54) zgłosili 

dla tych pracowników służb, którym udało się udowodnić stosowanie represji. Zob. W. Pięciak, Lepiej późno niż 
wcale, „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 40.
43 W artykule przyjęto następujący sposób kodowania wyników głosowań: kolejne liczby oznaczają: głosy za, 
głosy przeciw, osoby wstrzymujące się i nieobecnych.
44 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu RP, 3. kadencja, 5. posiedzenie, 1. dzień (11 XII 1997 r.).
45 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu RP, 3. kadencja, 7. posiedzenie, 1. dzień (30 XII 1997 r.).
46 W literaturze często podkreśla się wysoką skuteczność weta używanego przez Kwaśniewskiego. Zob. A.L. Pia-
secki, Weto ustawodawcze w III RP – wymiar normatywny i empiryczny. Próba bilansu, „Annales Universitatis 
Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia” 2009, nr 2, s. 83–96.
47 Poselski projekt uchwały o przestępczym charakterze systemu komunistycznego, 4 II 1998, druk nr 192.
48 Poselski projekt uchwały w sprawie potępienia systemu totalitarnego, 19 II 1998, druk nr 206.
49 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie potępienia totalitaryzmu komu-
nistycznego, M.P. z 1998 r. nr 20, poz. 287.
50 Wiązowski był niegdyś członkiem PZPR, a następnie PC oraz PiS. Kiedy w kwietniu 2001 r. „GW” napisała 
o nim jako o byłym działaczu partii komunistycznej, dyrektor jego biura poselskiego tłumaczył: „Takie określenie 
mija się z prawdą. Waldemar Wiązowski był jedynie przez kilkanaście miesięcy szeregowym członkiem partii. Faktu 
tego zresztą nigdy nie ukrywał. Z PZPR wystąpił w lipcu 1980 r. W sierpniu został założycielem »Solidarności« 
na ziemi oławskiej”. Zob. Z. Puniewski, Nie ukrywał, „Gazeta Wyborcza” (Wrocław), 9 IV 2001; A. Kondzińska, 
Waldemar Wiązowski triumfuje w Wałbrzychu, „Gazeta Wyborcza” (Wrocław), 24 I 2007.
51 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu RP, 3. kadencja, 21. posiedzenie, 2. dzień (18 VI 1998 r.).
52 Komunizm potępiony, „Dziennik Polski”, 19 VI 1998.
53 Poselski projekt ustawy o dekomunizacji życia publicznego w Polsce, 24 VII 1998, druk nr 553.
54 Szef klubu UW mówił: „Widmo dekomunizacji krąży po Europie […] Przeszłość to ludzie, żyjący, pracujący, 
działający, rządzący i rządzeni. […] Funkcje, stanowiska, o których piszą w projekcie wnioskodawcy, pełnili przecież 
ludzie uczciwi, ale i nieuczciwi, czyniący wiele złego, ale także ludzie przyzwoici. Unia Wolności nie jest obrońcą 
tamtego systemu, wręcz przeciwnie […], ale też nie chcemy być oskarżycielami wszystkich tych, którzy w tamtych 



101

wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Tak głosowano w tej sprawie następnego 
dnia: AWS: 1–156–2–28 (za odrzuceniem projektu zagłosował Aleksander Hall, niegdyś polityk 
UD), UW: 37–2–9–11 (dwa głosy przeciw wnioskowi, tj. za ustawą, oddali Janusz Onyszkie-
wicz i Grzegorz Schetyna)55. Projekt jednak przepadł. W następujący sposób tłumaczył to szef 
małopolskiej UW, Stanisław Kracik: „Głosując przeciw tej ustawie, dowiedliśmy, że nie chcemy 
pogrzebać szans na cywilizowany proces dekomunizacyjny”56.

W tym czasie trwał spór o czwartą inicjatywę, czyli o powołanie nowej instytucji, która 
miałaby zająć się rozrachunkiem z komunistyczną przeszłością. W trakcie dyskusji nad exposé 
Jerzego Buzka Krzaklewski zapowiadał utworzenie instytucji na wzór niemieckiego Pełnomocnika 
Federalnego do spraw Materiałów Państwowej Służby Bezpieczeństwa NRD, czyli tzw. urzędu 
Gaucka57. Zdania na ten temat były w UW podzielone. Pojawiało się wiele głosów wyrażających 
poparcie, ale trudno mówić o hurraoptymizmie. Krzysztof Kozłowski przekonywał: „Niech nikt się 
nie łudzi, że wiedza zawarta w teczkach uzdrowi nas, oczyści społeczeństwo”58. Jerzy Osiatyński 
tłumaczył zaś, że celem UW jest „ucywilizowanie lustracji”. „Głosowania związane z lustracją 
są dla nas niezwykle trudne. Zdajemy sobie sprawę, że otwieramy puszkę Pandory” – tłumaczył. 
W kontekście ewolucji zapatrywań Unii na lustrację stwierdził: „Ta zmiana zdania była wymuszona 
przez okoliczności zewnętrzne. Większość z nas uważała i nadal uważa, że otwieranie archiwów 
czy lustracja to nie są najszczęśliwsze pomysły”59.

Trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej60 odbyło się 
22 września 1998 r. Wynik głosowania, w którym zwyciężyli zwolennicy powołania instytucji, 
przedstawiał się następująco: AWS: 169–1–0–17 (przeciw zagłosował Artur Balazs, niegdyś 
przez chwilę związany z UD), UW: 46–1–0–13 (przeciw zagłosował Wierchowicz)61. Po kilku 
tygodniach sejm przyjął część poprawek zgłoszonych przez senat i ustawę przekazano prezyden-
towi. Aleksander Kwaśniewski 4 grudnia skorzystał z prawa weta62. Wtedy „GW” informowała, 

latach żyli i działali. Nie opowiadamy się za zasadą odpowiedzialności zbiorowej. […] dekomunizacja to także 
wielkie przemiany gospodarcze, to wolny rynek, brak cenzury, wolne media, otwarte granice, cywilna kontrola 
nad armią, cywilna kontrola nad służbami specjalnymi. To duma z tego, że w roku 1989 sami wybiliśmy się na 
niepodległość. […] Unia Wolności z wielką rozwagą podchodzi do problemu dekomunizacji. […] z ubolewaniem 
patrzymy na tych, którzy nie poczuwają się do jakiejkolwiek winy za lata minione. Widzimy tę arogancję, nie wie-
rzymy w to, iż ktoś, kto 40 lat był komunistą, w jedną noc stał się socjaldemokratą. Cudów na lewicy nie ma, na 
prawicy, owszem, się zdarzają. Wygrane wybory roku 1993 to za mało, rosnące poparcie w sondażach to za mało, 
słowo »przepraszam« to za mało, by zrozumieć, by wybaczyć, by wynagrodzić, by zadośćuczynić nieprawościom 
okresu totalitarnego. Trzeba lewicy czy też socjaldemokracji, jak się teraz nazywacie, autentycznego rozrachunku 
z przeszłością […]. Jeżeli tego nie zrobicie, nigdy nie zyskacie wiarygodności […]. Ale kiedy się czyta projekt ustawy, 
wydaje się, że wnioskodawcy chcą osiągnąć skutek odwrotny od zamierzonego. Zamiast czynić sprawiedliwość, 
chcą karać winnych, ale i niewinnych, po równo; zamiast wyjaśniać zawiłą, zagmatwaną polską historię, chcą ją 
zamazywać; chcą pomóc ujść przed odpowiedzialnością tym, którzy swą niegodziwość dobrze ukryli. Czy chcecie 
rozpętać nową wojnę na górze, nową wojnę na dole; czy chcecie polować na czarownice, tym razem czerwone?”. 
Zob. Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu RP, 3. kadencja, 61. posiedzenie, 2. dzień (21 X 1999 r.).
55 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu RP, 3. kadencja, 61. posiedzenie, 2. dzień (21 X 1999 r.); 
Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu RP, 3. kadencja, 61. posiedzenie, 3. dzień (22 X 1999 r.).
56 S. Kracik, Nie tylko o Małopolsce, „Biuletyn Małopolski UW” 1999, nr 16, s. 3.
57 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu RP, 3. kadencja, 2. posiedzenie, 1. dzień (10 XI 1997 r.).
58 D. Wielowieyska, K. Kozłowski, Gdy ludzie zajrzą do teczek…, „Gazeta Wyborcza”, 23 XII 1998.
59 D. Wielowieyska, J. Osiatyński, Ucywilizować lustrację, „Gazeta Wyborcza”, 19 XII 1998.
60 Rządowy projekt ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, 24 III 1998, druk nr 252.
61 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu RP, 3. kadencja, 29. posiedzenie, 1. dzień (22 IX 1998 r.).
62 Tego samego dnia Janusz Pałubicki, poseł AWS, minister-koordynator służb specjalnych w rządzie Buzka i jeden 
z architektów IPN, stwierdził w telewizji, że Kwaśniewski „chciał zostać prezydentem wszystkich Polaków, a został 
prezydentem wszystkich ubeków”. Zob. A. Bikont, Kto to jest Kwaśniewski, „Gazeta Wyborcza”, 7 XII 1998.
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że Unia tuż przed głosowaniem zaczęła się wahać63. W wywiadzie, opublikowanym na łamach 
„GW” w przeddzień głosowania, Wierchowicz przekonywał, że nieprzyjęta jeszcze ustawa 
wymaga nowelizacji64. Sejm głosował nad odrzuceniem weta 18 grudnia. Wyniki kształtowały 
się następująco: AWS: 186–0–0–1 (nieobecny: Bogdan Żurek), UW: 52–0–0–7 (nieobecni: Jerzy 
Ciemniewski, Jerzy Godzik, Barbara Imiołczyk, Jacek Kuroń, Tadeusz Mazowiecki, Janusz 
Onyszkiewicz, Grażyna Staniszewska)65. Ustawa została przyjęta66 i był to jedyny raz, kiedy 
Sejmowi III kadencji udało się przełamać weto, o czym zadecydowało poparcie PSL. Odrębną 
sprawą był wybór szefa IPN. Unia popierała Andrzeja Chwalbę, ale porzuciła jego kandydaturę, 
kiedy wyszło na jaw, że prorektor UJ przez kilka lat należał do PZPR. Długi proces wyboru szefa 
IPN i negocjacje w tej sprawie między Unią a Akcją zostały wyczerpująco omówione w innym 
miejscu przez Antoniego Dudka67.

Piątą propozycją była ustawa lustracyjna. Za początek lustracji w III RP68 uznaje się uchwałę 
lustracyjną z 1992 r. (tzw. pierwsza lustracja). W tym czasie UD, której sześciu polityków znalazło 
się na tzw. liście Macierewicza, była wówczas zdecydowanym przeciwnikiem procesu. Trzeba 
także pamiętać, że nie wszyscy politycy konserwatywno-narodowej prawicy Sejmu I kadencji, 
z których wielu zostało później członkami Akcji, byli jej entuzjastami. Na niesławnej liście 
znalazła się bowiem dwójka historycznych liderów prawicy: Wiesław Chrzanowski z ZChN 
i Leszek Moczulski z KPN. Po blamażu całej operacji, zakończonym odwołaniem rządu Jana 
Olszewskiego podczas „nocy teczek”, lustracja została wstrzymana na pięć lat. W tym czasie 
środowisko Unii zaczęło przesuwać się z pozycji głęboko nieufnych w kierunku poparcia 
lustracji w cywilizowanej formie. Zapewne uznano, że zbojkotowanie sprawy i pozostawienie 
jej w rękach konserwatywno-narodowej prawicy może jedynie doprowadzić do kolejnej „nocy 
teczek” i destabilizacji sytuacji w państwie. Przyczynił się do tego również negatywny bilans 
czterech lat rządów postkomunistycznej koalicji. W następujący sposób o tej zmianie w szere-
gach UW mówił przed wyborami parlamentarnymi w 1997 r. Jerzy Osiatyński: „Siedem, osiem 
lat temu pociągała nas postawa wybaczania. Ale wybaczać może każdy w swoim imieniu, a nie 
w imieniu innych. I tu jestem gotów przyznać AWS-owi wiele racji. Wybaczać można dopiero 
po osądzeniu, wybaczyć można temu, kto powie: »jestem winny«. Wtedy ja mogę powiedzieć: 
»OK, w porządku«”69. Jednak SLD nie poczuwało się do winy. W Sejmie II kadencji głosami 

63 Sejm się kręci wokół teczek, „Gazeta Wyborcza”, 17 XII 1998.
64 D. Wielowieyska, J. Wierchowicz, Trzeba poprawić, „Gazeta Wyborcza”, 17 XII 1998.
65 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu RP, 3. kadencja, 39. posiedzenie, 3. dzień (18 XII 1998 r.).
66 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, Dz.U. z 1998 r., nr 155, poz. 1016.
67 A. Dudek, Instytut. Osobista historia IPN, Warszawa 2011, s. 49–57.
68 Omówienie lustracyjnych propozycji legislacyjnych poszczególnych środowisk politycznych w latach 1989–2010 
znaleźć można w pracy: M. Krotoszyński, Lustracja w Polsce w świetle modeli sprawiedliwości okresu tranzycji, 
Warszawa 2014, s. 58–126.
69 Warto przypomnieć, że autor tych słów, kojarzony z lewicową częścią UW, był niegdyś członkiem PZPR, 
w 1992 r. zaś znalazł się na tzw. liście Macierewicza. Wystąpił później o autolustrację i 4 listopada 1999 r. sąd 
lustracyjny oczyścił go z zarzutów. Tak więc fakt, że przez ponad siedem lat, także w chwili wypowiadania 
przytoczonych słów, musiał mierzyć się z niezasłużoną infamią, i to, że z pewnością mógł uznawać się za osobę 
poszkodowaną przez lustrację i za ofiarę antykomunistycznych namiętności, nie wpływał na jego determinację. 
Ewa Milewicz w następujący sposób opisywała w 1997 r. zmianę w podejściu UW do historii: „Unia się bardzo 
zradykalizowała. To słychać, widać i czuć. […] Z jednej więc strony prawica – paradoksalnie – »zachęciła« 
Unię do podkreślania swej przeszłości i w ogóle do powrotu do historii. Z drugiej strony »zachęcili« ją do 
tego postkomuniści. […] Unia zorganizowała ceremonię związaną z KOR-em [chodzi o obchody dwudziestej 
rocznicy utworzenia Komitetu, które 22 września 1996 r. otworzył Balcerowicz – A.N.], czci rocznice i przy 
różnych okazjach powtarza: »Jesteśmy ludźmi Sierpnia«. Zmienił się też jej język. Słowa dotychczas nieobecne 
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całego parlamentu (UW: 54–0–1–9, od głosu wstrzymał się Jacek Kuroń), przy kategorycz-
nym sprzeciwie SLD70, przyjęta została ustawa lustracyjna (tzw. druga lustracja). Sprzeciw 
środowiska sędziowskiego sprawił, że okazała się defektywna. Konieczne stało się przyjęcie 
nowelizacji. Misji jej przygotowania po wyborach 1997 r. podjął się jednak nie polityk koalicji, 
a senator z ramienia Ruchu Odbudowy Polski Zbigniew Romaszewski71. Nowelizacja trafiła 
pod obrady 20 marca 1998 r. Lityński tłumaczył wówczas, że jest ona „koniecznością, a to 
dlatego, że już dzisiaj działa dzika lustracja”. Przez nią „oskarżono wielu ludzi i szkalowano 
ludzi”. Przekonywał, że ustawa „stwarza możliwość obrony; stwarza możliwość, że przerwie 
się wreszcie ten łańcuch oskarżeń, zarówno z lewej, jak i z prawej strony”72. Trzecie czytanie 
odbyło się 18 czerwca 1998 r. Oto wynik głosowania: AWS: 174–0–0–18, UW: 35–0–12–1373. 
Ustawa została przyjęta74. Kilka tygodni później władze krajowe UW wyraziły zaniepokojenie 
w związku z trwającą – ich zdaniem – wciąż dziką lustracją75 i zapowiedziały przygotowanie 
projektu nowelizacji. W 1999 r. na tle różnic związanych z podejściem do lustracji i IPN opuścił 
Unię Andrzej Romanowski, który miał wkrótce zasłynąć jako krytyk Instytutu76. Zdecydowanym 
przeciwnikiem lustracji był również Stanisław Żak, jeden z polityków Unii, którzy w 1992 r. 
znaleźli się na tzw. liście Macierewicza. W 2008 r. rozszyfrował on akronim IPN: „Insynuacje, 
Pomówienia, Niekompetencja”77.

Unia przedstawiła swój projekt nowelizacji w połowie listopada 2000 r. Jego celem było 
„wyeliminowanie mankamentów dotychczas obowiązującej ustawy dostrzeżonych podczas 
praktyki jej stosowania”. Nowe rozwiązanie gwarantowałoby „w większym stopniu niż dotych-
czas […] poszanowanie godności osoby podlegającej lustracji”78. Pięć miesięcy później AWS 
zgłosiła wniosek o odrzucenie projektu UW w pierwszym czytaniu. Andrzej Szkaradek, poseł 
z ramienia Akcji, argumentował, że „proponowane zmiany polegające na wycinkowej noweli-
zacji omawianej ustawy nie zapewniają jej spójności oraz wzajemnej korelacji między poszcze-
gólnymi przepisami”79. Wynik głosowania 11 kwietnia 2011 r. przedstawiał się następująco: 
AWS – 138–4–2–14, UW – 0–42–1–4. Co ciekawe, w obronie projektu Unii wystąpił SLD 
(0–153–0–9)80. Projekt trafił do prac komisyjnych i na tym zakończył się jego żywot.

zrobiły się zwyczajne. W 1997 r. w nie za długim przemówieniu na kongresie UW Balcerowicz aż 18 razy 
powtórzył słowo »naród« lub »narodowy«”. Zob. E. Milewicz, Podstępem, szantażem…, „Gazeta Wyborcza”, 
12 IX 1997.
70 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu RP, 2. kadencja, 104. posiedzenie, 4. dzień (11 IV 1997 r.).
71 Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa 
lub współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw, druk nr 217 (25 II 1998 r.).
72 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu RP, 3. kadencja, 14. posiedzenie, 3. dzień (20 III 1998 r.).
73 Od głosu wstrzymali się: Jerzy Ciemniewski, Władysław Frasyniuk, Helena Góralska, Zbigniew Janas, Jan Kli-
mek, Jan Lityński, Tadeusz Mazowiecki, Jerzy Osiatyński, Ryszard Ostrowski, Jan Rulewski, Jerzy Wierchowicz, 
Tadeusz Zieliński. Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu RP, 3. kadencja, 21. posiedzenie, 2. dzień 
(18.06.1998).
74 Ustawa z dnia 18 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa 
państwa lub współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw, Dz.U. z 1998 r., nr 131, poz. 860.
75 Oświadczenia i protesty, „Biuletyn Małopolski UW” 1999, nr 15, s. 2.
76 Zob. A. Romanowski, Rozkosze lustracji, Kraków 2007.
77 S. Żak, Był początek twórczy, „Gazeta Wyborcza” (Kielce), 4 X 2008.
78 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa 
lub współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne, druk nr 2438 (15 XI 2000 r.). 
79 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu RP, 3. kadencja, 106. posiedzenie, 1. dzień (10 IV 2001 r.).
80 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu RP, 3. kadencja, 106. posiedzenie, 2. dzień (11 IV 2001 r.).
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Na marginesie rozważań o pięciu propozycjach warto wspomnieć o losie dwóch historycznych 
uchwał: poświęconej Romanowi Dmowskiemu w sześćdziesiątą rocznicę jego śmierci i doty-
czącej oddania czci członkom Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Jeśli chodzi o tę pierwszą, 
to wprawdzie Andrzej Wielowieyski uznał Dmowskiego za „postać kontrowersyjną”, ale też 
za „jednego z najwybitniejszych twórców odrodzonej Rzeczypospolitej”. Wyniki głosowania 
8 stycznia 1999 r. przedstawiały się następująco: AWS – 171–1–1–14 (przeciw zagłosował Jacek 
Janiszewski, do niedawna szef SKL, wstrzymał się od głosu Zbigniew Zarębski, polityk PC, póź-
niej w PiS), UW – 36–0–5–18 (wstrzymali się: Zbigniew Janas, Irena Lipowicz, Jerzy Stanisław 
Madej, Jerzy Osiatyński i Bogdan Borusewicz)81. Bez kontrowersji przyjęto uchwałę oddającą 
cześć członkom WiN82, zgłoszoną przez AWS–ZChN. Głosowanie odbyło się 14 marca 2001 r.: 
AWS – 147–0–0–28, UW – 40–0–0–983.

Podsumowanie
Kiedy Mariusz Janicki opisywał we wrześniu 1998 r. najważniejsze spory targające koalicją 

AWS–UW, tylko jeden spośród trzydziestu dotyczył kwestii historycznych – chodziło o deko-
munizację84. Przeprowadzone badanie potwierdza tezę, że w ramach polskiej prawicy istniały 
istotniejsze niż stosunek do komunizmu osie sporów, przede wszystkim gospodarka85, ale też 
partykularne, partyjne interesy. Nie można naturalnie określić, w jakim stopniu wewnątrzsoli-
darnościowa oś sporu na temat komunizmu czy postkomunizmu odgrywała ważną rolę w sposób 
nieuświadomiony, tj. w jakim stopniu tworzyła atmosferę nieufności utrudniającą porozumienie 
w innych sprawach.

Na czym jednak polegał ten spór? Liderzy obu ugrupowań wywodzili się z sierpniowej 
i przedsierpniowej opozycji, co stanowiło podstawowy element ich legitymacji86. Obie for-
macje równie pryncypialnie podchodziły do PRL. Ich stosunek do Polski komunistycznej był 
jednoznacznie wrogi i należy scharakteryzować go jako antykomunizm87. Wyraźnie różniły się 
jednak w retoryce i rozłożeniu akcentów. Dla AWS antykomunizm był kluczowym elementem 

81 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu RP, 3. kadencja, 41. posiedzenie, 2. dzień (7 I 1999 r.); 
Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu RP, 3. kadencja, 41. posiedzenie, 3. dzień (8 I 1999 r.); Uchwała 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 1999 r. o uczczeniu pamięci Romana Dmowskiego, M.P. z 1999 r. 
nr 3, poz. 12.
82 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie hołdu poległym, pomordowanym 
i prześladowanym członkom organizacji „Wolność i Niezawisłość”, M.P. z 2001 r. nr 10, poz. 157.
83 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu RP, 3. kadencja, 104. posiedzenie, 1. dzień (14 III 2001 r.).
84 M. Janicki, Swary rządowe, „Polityka” 1998, nr 38.
85 A. Lewandowski, Międzynarodowe bezpieczeństwo Polski w myśli politycznej głównych nurtów polskiej prawicy 
obecnych w Akcji Wyborczej Solidarność, „Historia i Polityka” 2013, nr 9, s. 32.
86 Można wręcz mówić, że obie formacje rywalizowały w tym zakresie ze sobą. Tadeusz Syryjczyk, ówczesny 
wiceprzewodniczący UW, tłumaczył np.: „Prawie cała Tymczasowa Komisja Koordynacyjna Solidarności z czasów 
stanu wojennego jest dziś w szeregach Unii Wolności. Jeśli poszukamy ludzi, którzy podpisywali Porozumienia 
Sierpniowe, to w dużej liczbie znajdziemy ich w Unii. Więc mamy tradycję solidarnościową, niekiedy widać, że 
bardziej niż AWS”. Zob. A. Brzeziecki, T. Syryjczyk, Chodzi o cele i zasady, „Biuletyn Małopolski UW” 2000, 
nr 20, s. 10. Inaczej rzecz się przedstawia, jeśli chodzi o odwołania obu formacji do tradycji KOR i ROPCiO. Jest 
ono zauważalne, ale dotychczas przeprowadzone badanie wskazuje na to, że w wypadku AWS, pomimo pewnej 
ciągłości personalnej, miało marginalny charakter. Do ROPCiO należeli m.in. następujący politycy AWS: Andrzej 
Woźnicki, Józef Buszman, Arkadiusz Rybicki, Jan Piotr Jarosz, Karol Gwoździewicz, Jan Maria Jackowski 
i Romuald Szeremietiew.
87 W ten sposób należy też scharakteryzować poprzedniczkę UW – UD. Zob. W. Jednaka, Partie polityczne 
wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej [w:] Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie 
porównawczej, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1997, s. 119.
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tożsamości (negatywne pojęcie tożsamości88), podstawową, nienegocjowalną i nierelacyjną cechą 
konstytutywną, substancją mającą znamiona mistyczne89. Unia nie artykułowała go równie moc-
no, była mniej agresywna w retoryce i częściej ważyła racje. Istotna różnica polegała również 
na tym, że UW traktowała komunizm w sposób zdepersonalizowany: odrzucano i potępiano go 
jako ideologię, ustrój i system polityczny, reżim, w którym nie przestrzegano praw człowieka 
i utrzymywano nieefektywną gospodarkę, nie przenoszono jednak tego sprzeciwu na ludzi, którzy 
uczestniczyli w systemie. Unia odrzucała koalicję z postkomunistami, ale nie krytykowała ich 
z jednowymiarowością charakterystyczną dla Akcji90. Uznawała przy tym, że dekomunizacja 
mogłaby podzielić Polaków na obywateli pierwszej i drugiej kategorii, co stałoby w sprzeczności 
z zasadami demokratycznego państwa prawa. „Praktyczny” antykomunizm Unii pozbawiony 
był emocji i dlatego z niezrozumieniem albo niechęcią podchodzono do jego manifestacyjnej, 
symbolicznej reprezentacji91.

Obie formacje zgadzały się, że z pozostałościami komunizmu należy walczyć, ale różniły się 
w ocenie skali tych pozostałości. Na dodatek UW obawiała się, że emocje, które uczyniły PRL 
projektem przekonującym dla wielu Polaków, mogą być instrumentalizowane przez siły bynajmniej 
nie lewicowe i nie postkomunistyczne. Do opisu tych postaw, których obawiała się Unia, przydatna 
jest kategoria mentalności postkomunistycznej (posttotalitarnej) autorstwa Hanny Świdy-Ziemby92.

Na pytanie o to, jak istotnym elementem sporów między UW a AWS były konflikty o PRL-ow-
ską przeszłość, nie da się sformułować jednoznacznie brzmiącej odpowiedzi. Można jednak 
stwierdzić, że był to problem ważny, ale nie pierwszorzędny. Silniejszy był bowiem łączący obie 
formacje antykomunizm – swoisty klimat epoki. Tomasz Zarycki dowodził w 2000 r., że konflikt 
lewica–prawica dominuje na scenie politycznej, a „dyskusja na temat moralnej interpretacji okresu 
komunizmu pozostaje centralnym elementem politycznych sporów”93. Potwierdzają to również 

88 M. Karwat, Ucieczka przed tożsamością. Antynomie i paradoksy identyfikacji polskich polityków i partii 
[w:] Dylematy polskiej transformacji, red. J. Błuszkowski, Warszawa 2008, s. 164–165.
89 Nie oznacza to oczywiście, że podkreślając silnie wymiar aksjologiczny, AWS pomijała instytucjonalno-orga-
nizacyjne konsekwencje komunizmu. Niczym unici, członkowie AWS akcentowali konieczność przeciwstawiania 
się postkomunistycznym patologiom w gospodarce, wskazywali również np. na nieodzowność przeprowadzenia 
gruntownej reformy w dziedzinie wojskowości. Intensywne prace programowe w tym zakresie prowadził Zespół 
Zadaniowy AWS ds. Bezpieczeństwa Narodowego, kierowany przez Romualda Szeremietiewa. Zob. Zbrojny 
fundusz dla zbrojeniówki, „Tygodnik AWS”, 28 IX 1997.
90 Na marginesie warto wspomnieć o tym, że definicja antykomunizmu jako postawy i zbioru przekonań w rze-
czywistości niekomunistycznej nie jest rzeczą oczywistą. Zwrócili na to uwagę autorzy pracy Antykomunizm po 
komunizmie. Maciej Urbanowski zastanawiał się przykładowo, „czy każda krytyka komunizmu jest antykomuni-
zmem”. Można pokusić się o stwierdzenie, że w wypadku AWS i UW mieliśmy do czynienia po prostu z dwiema 
różnymi definicjami antykomunizmu. O tej właściwej dla AWS w następujący sposób pisał Wojciech Turek: „nie 
chodzi tu o stosunek do komunizmu jako istniejącego realnie systemu wyrastającego z ideologii marksistowskiej, 
lecz o postawę, przed którą zresztą przestrzegali kiedyś prawicowi myśliciele – komunistyczną à rebours. Wyraża 
się ona w traktowaniu antykomunizmu jako quasi-religii, której dogmatów nie wolno podawać w wątpliwość”. 
Antykomunizm w wydaniu UW bliższy zaś był słownikowej definicji: była to „ideologia i polityka skierowana 
przeciwko komunizmowi, zwalczanie komunizmu”. Zob. M. Urbanowski, Myśl antykomunistyczna w literaturze 
polskiej 1939–1989 (rekonesans) [w:] Antykomunizm po komunizmie, red. J. Kloczkowski, Kraków 2000, s. 158; 
A. Gelberg, A. Dudek, C. Michalski, J. Bartyzel, J. Prokop, L. Dzięgiel, P. Zaremba, S. Michalkiewicz, W. Turek, 
Od „Solidarności” – przez AWS – do TKM, „Arcana” 2000, nr 4, s. 14.
91 Zob. np. W. Kuczyński, Solidarność w opozycji. Dziennik 1993–1997, Warszawa 2012, s. 340, 358; A. Wój-
cik, Przeszłość w myśli politycznej Unii Demokratycznej i Unii Wolności [w:] W kręgu nauki o państwie, prawie 
i polityce. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, red. B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, 
T. Bichta, Lublin 2012, s. 1035.
92 Zob. H. Świda-Ziemba, Mentalność postkomunistyczna, „Kultura i Społeczeństwo” 1994, nr 1, s. 35–50.
93 T. Zarycki, Politics in the Periphery. Political Cleavages in Poland Interpreted in Their Historical and Inter-
national Context, „Europe–Asia Studies” 2000, nr 5, s. 860.
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badania ilościowe94. Teoria Grabowskiej o panującym w latach 1989–2005 podziale postkomuni-
stycznym, obserwowalnym zarówno na poziomie elit politycznych, jak i społeczeństwa, jest silnie 
ugruntowana i trudna do podważenia95. Warto przypomnieć, jak wielkie kontrowersje wywołał 
artykuł O prawdę i pojednanie, napisany wspólnie przez Adama Michnika i Włodzimierza Cimo-
szewicza, opublikowany na łamach „GW” dwa miesiące przed wyborami prezydenckimi w 1995 r. 
Wśród głosów polemicznych wyraźnie słyszalne były wypowiedzi polityków UW. Zaprotestowali 
oni przeciwko – jak ujmował to Marek Beylin – propozycji nawiązania dialogu między stroną 
postsolidarnościową a postkomunistyczną. Dialog ten miał bowiem za zadanie „zmienić status 
owego konfliktu: z centralnego, a więc takiego, który stanowi oś zasadniczych podziałów poli-
tycznych, wytwarza je i stabilizuje, na równorzędny z innymi konfliktami, toczącymi się wokół 
problemów ustrojowych i gospodarczych”96.

W wyborach w 2001 r. AWS i UW poniosły klęskę i nie weszły do parlamentu. Lityński 
pisał wówczas o przegranej walce o pamięć swojego obozu: „W 1993 r. postkomuniści objęli 
władzę w sposób dość nieśmiały. Teraz obejmują ją w sposób brutalny. To pokazuje rozmiary 
naszej porażki”97. Należy pamiętać, że ta walka o pamięć przebiegała w poprzek antykomu-
nistycznemu konsensusowi: obie formacje prezentowały odmienny stosunek do historiografii 
i polityki historycznej. Jeśli chodzi o tę pierwszą kwestię, to UW bliższa była „dyskursowi 
historiografii III Rzeczypospolitej”, Akcja zaś „dyskursowi historiografii IV Rzeczypospolitej”, 
wedle podziału zaproponowanego przez Marka Czyżewskiego98. Natomiast w wypadku dru-
giej kwestii Unii właściwy był „model liberalny”, Akcji zaś „model konserwatywny”, zgodnie 
z określeniem Dudka99. Dwa bieguny dyskursu prawicy postsolidarnościowej – „technokratycz-
ny” (odpowiadający środowisku UD i UW) i „populistyczny” (m.in. AWS) – omówił w innym 
miejscu Artur Lipiński100.

94 Badanie przeprowadzone przez zespół Włodzimierza Wesołowskiego wykazało, że w 1996 r. formacją najbardziej 
przekonaną o tym, że historyczna oś podziałów między ugrupowaniami postsolidarnościowymi a postkomunistycz-
nymi jest „bardzo głęboka”, był ZChN (takiej odpowiedzi udzieliło 58 proc. przebadanych polityków tej partii). 
Na dalszych miejscach znalazły się: PC (55 proc.), UP (48 proc), BBWR+KPN (47 proc.), UW (46 proc.), PSL 
(40 proc.) i SLD (30 proc.). Podziały historyczne zostały – oprócz sporu lewicy i prawicy – uznane przez polityków 
polskich za te „w największym stopniu krystalizujące scenę polityczną w naszym kraju”. Zob. K. Jasiecki, Konsens 
i konflikt w poglądach elity politycznej [w:] Polityka i sejm. Formowanie się elity politycznej, red. W. Wesołowski, 
Warszawa 1998, s. 74–76.
95 Do rzadkości należą prace umniejszające wagę PRL jako osi sporów między postkomunistycznymi a postsolidar-
nościowymi formacjami politycznymi w III Rzeczypospolitej. Taką opinię prezentuje np. Tomasz Nałęcz. Wskazy-
wał on jednak, że waga dychotomicznego postkomunistycznego podziału wzrosła przed wyborami parlamentarnymi 
w 1997 r., kiedy to zmierzyły się ze sobą AWS i SLD. Zob. T. Nałęcz, Odwołania do historii w transformacji 
postkomunistycznej. Przypadek Polski [w:] Transformacja systemowa w Polsce i krajach postkomunistycznych. 
Studia i rozprawy, red. M. Chałubiński, Pułtusk 2006, s. 275–281.
96 M. Beylin, Spory pamięci (analiza debaty prasowej) [w:] Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, 
red. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Warszawa 2010, s. 226.
97 I. Zalewski, P. Zaremba, J. Lityński, Przegraliśmy bitwę o pamięć, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 50.
98 M. Czyżewski, Debata na temat Jedwabnego oraz spór o „politykę historyczną” z punktu widzenia analizy 
dyskursu publicznego [w:] Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, red. S.M. Nowi-
nowski, J. Pomorski, R. Stobiecki, Łódź 2008, s. 135–138.
99 Trzeba pamiętać, że typologia Dudka zawarta w przywoływanej pracy ma bardziej charakter propozycji inte-
lektualnej niż pełnoprawnej tezy naukowej. Zob. A. Dudek, Spory o polską politykę historyczną po 1989 roku 
[w:] Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, red. S.M. Nowinowski, J. Pomorski, 
R. Stobiecki, Łódź 2008, s. 195–198.
100 A. Lipiński, Między populizmem a technokracją. Konstrukcja obrazu społeczeństwa a model przywództwa poli-
tycznego w dyskursie prawicy [w:] Lider, manager, oportunista – współczesne koncepcje przywództwa, red. K. Kasia-
niuk, Warszawa 2008, s. 191–206.
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Pochodną stosunku obu formacji do PRL była postawa wobec wolnej Polski, państwa wyrosłe-
go z kompromisu zawartego przy Okrągłym Stole. To zaś Krzaklewski opisywał bez subtelności, 
mówiąc, że zasiedli przy nim „komuniści i ludzie, którzy z nimi współpracowali przeciwko włas-
nemu narodowi”101. Unia opisywała się jako założycielka wolnej Polski, AWS legitymizował się 
zaś przez kontestację porządku po 1989 r. Trzeba przypomnieć, że to właśnie w AWS, a konkretnie 
w środowisku współtworzącej ją Koalicji Konserwatywnej, w 1998 r. zaistniało hasło IV RP, 
oznaczające gruntowną przebudowę państwa. Dla Akcji III RP „wyrosła na bagiennym gruncie 
PRL”, który był „połączeniem ustroju niewolniczego z feudalizmem”102. Dla Unii była zaś może 
tworem niedoskonałym, ale z pewnością uznawanym za wielki sukces. To właśnie demokracja 
była dla Unii najefektywniejszym antykomunizmem.

101 S. Kowalski, Ja, Krzaklewski, „Gazeta Wyborcza”, 5 IX 1997.
102 P. Skórzyński, Gdy słońce wolności zaświeci…, „Tygodnik AWS”, 20 VII 1997.
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Karolina Feder
Uniwersytet Łódzki

Zwalczanie spekulacji przez delegaturę łódzką 
Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami 
i Szkodnictwem Gospodarczym (1946–1950)

Sytuacja gospodarcza Polski po zakończeniu drugiej wojny światowej była bardzo trudna 
z uwagi na zniszczenia wojenne, szerzące się szabrownictwo czy kradzież wyposażenia fabryk 
przez Armię Czerwoną. Kwestię gospodarki kraju, choć pobieżnie i bez konkretów, poruszał już 
Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 22 lipca 1944 r. Postulowano w nim 
m.in. zwrot zagrabionej przez Niemców własności, ale nie wspominano nic o nacjonalizacji. 
Zapowiadano natomiast uwolnienie działalności gospodarczej, a także zachęcano do rozwoju 
spółdzielczości1.

Władza komunistyczna utworzyła wiele instytucji, które zwalczały opór społeczny i ugrun-
towywały jej pozycję, tak było również w sferze gospodarki. Do walki z podziemiem niepod-
ległościowym utworzono wojskowe sądy rejonowe, natomiast odcinkiem gospodarczym zajęła 
się Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. Jej powstanie 
poprzedziło wiele czynności, mających usprawiedliwić powołanie tak specyficznej instytucji, 
która otrzymała liczne uprawnienia zarezerwowane do tej pory dla innych organów. Komisja Spe-
cjalna miała się jawić jako instytucja, która wyrosła z potrzeb społeczeństwa. Dlatego formalnie 
z inicjatywą ustanowienia nietypowej organizacji, która rzekomo miała służyć społeczeństwu 
i funkcjonować przy szerokim jego udziale, wyszły związki zawodowe. Zwracały one uwagę na 
trudną sytuację gospodarczą kraju, którą ponoć wykorzystywały do swoich celów niektóre grupy 
osób. Postulowano zatem walkę z tymi środowiskami2. Konkretnie sformułowany i zapisany ofi-
cjalny pomysł utworzenia instytucji, która miała skutecznie zwalczać różne formy przestępczości 
gospodarczej, został zawarty w uchwale Plenum Tymczasowej Komisji Centralnej Związków 
Zawodowych z 31 sierpnia – 1 września 1945 r.3 „Inicjatywa” związków zawodowych została 
pozytywnie przyjęta przez władze i już 2 września 1945 r. przedyskutowano ją na posiedzeniu 
Biura Politycznego KC PPR. Wtedy też pojawiło się więcej szczegółów dotyczących nowej 
instytucji. Komisja Specjalna miała zostać utworzona przy Prezydium KRN, z kolei analogiczne 
komisje wojewódzkie miały być ustanowione przez przewodniczącego ogólnopolskiego orga-
nu. W zwalczaniu przestępczości gospodarczej KS miały pomagać wszystkie organa kontroli, 
w szczególności rady narodowe, związki zawodowe oraz biura skarg utworzone przy każdej 
komisji wojewódzkiej oraz powiatowej i miejskiej radzie narodowej4.

1 L.S. Szuba, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym i jej delegatura bydgoska 
(1945–1954), Toruń 2009, s. 14–15.
2 R. Tomkiewicz, Olsztyńska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodar-
czym 1945–1954, Olsztyn 1995, s. 9.
3 Z działalności Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1946–1947), „Kwar-
talnik Historii Ruchu Zawodowego” 1976, nr 2, s. 47, 49–50.
4 Fragment protokołu z posiedzenia Biura Politycznego KC PPR dotyczący powołania Komisji Specjalnej do 
Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym z 2 IX 1945 r. [w:] Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami 
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Akt powołujący do życia zapowiadaną instytucję, czyli Dekret o utworzeniu i zakresie działania 
Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, pojawił się bardzo 
szybko, gdyż już 16 listopada 1945 r. Komisja Specjalna rozpoczęła działalność po zakończe-
niu prac przygotowawczych, w dniu ogłoszenia dekretu, czyli 7 grudnia 1945 r.5 Była organem 
centralnym, w terenie zaś działała za pośrednictwem sieci delegatur zorganizowanych przede 
wszystkim w miastach wojewódzkich. Do jej organów zaliczało się również Biuro Wykonawcze, 
a także biura skarg utworzone w terenie.

Do zadań, jakie wyznaczono KS, należało ściganie przestępstw gospodarczych, takich jak: 
przywłaszczenie, grabież, korupcja, łapownictwo, spekulacja i szabrownictwo. Z KS mieli 
współpracować zarówno obywatele, których obowiązkiem było wnoszenie skarg dotyczących 
przestępstw, jak i sądy, prokuratury, urzędy centralne oraz lokalne6. Katalog przestępstw, jakimi 
w czasie swojej działalności zajmowała się KS, był bardzo szeroki. Przede wszystkim ani prawo 
komunistyczne, ani prawo przedwojennej Polski nie znało pojęcia przestępstwa gospodarczego, 
dlatego też właściwość KS była trudna do zdefiniowania. Dzięki temu mogła ona dowolnie inter-
pretować pewne sprawy: jako wchodzące w zakres jej kompetencji lub też nieleżące w jej gestii. 
Warto jednak zaznaczyć, że KS przekazała swoim jednostkom w terenie – delegaturom – wykaz 
ściganych przestępstw. Na liście znajdowało się ich około trzydziestu, wśród nich można wyróż-
nić następujące grupy: gospodarcze przestępstwa pracownicze, przestępstwa walutowe oraz 
przestępstwa przeciw własności społecznej. Ponadto w zakresie kompetencji KS mieściły się 
przestępstwa związane ze spekulacją towarami, realizacją świadczeń rzeczowych, nielegalną 
produkcją towarów. Rozpatrywała również wiele innych spraw, które trudno zakwalifikować do 
wymienionych wyżej kategorii7.

Wszystkie przestępstwa, jakimi zajmowała się KS, miały jednak związek z faktem, że insty-
tucja ta realizowała na polu gospodarczym założenia ideologii komunistycznej. Na tym odcinku 
walczyła z prywatnym handlem, tak aby przejąć w rezultacie kontrolę nad całą gospodarką. Poza 
tym zastraszała osoby, które nie sympatyzowały z nową władzą. Komisja Specjalna prowadziła 
jednocześnie kampanię propagandową, która usprawiedliwiała każde jej posunięcie dobrem spo-
łecznym. Nieprecyzyjnie zdefiniowane kompetencje nieustannie dawały okazję do ogromnych 
nadużyć.

Funkcjonowanie KS ze względu na zakres uprawnień można podzielić na dwa okresy: 
pierwszy, liczony od momentu powstania tej instytucji do uchwalenia ustawy z 20 lipca 1950 r., 
i drugi – do kresu działalności KS, czyli do końca 1954 r. W pierwszym stadium KS łączyła 
liczne kompetencje zarezerwowane dla kilku instytucji: zarówno wykrywała i ścigała przestęp-
stwa, jak i oskarżała podejrzanych, orzekała kary, a także je wykonywała. Sytuację tę zmieniła 
dopiero ustawa z 20 lipca 1950 r. o zmianie dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. powołujące-
go KS. Wówczas uprawnienia śledcze przejęła prokuratura, natomiast orzecznictwo w dalszym 
ciągu zachowała KS8.

Ciekawy jest katalog kar, które KS mogła orzekać. Przede wszystkim była to kara obozu pracy 
przymusowej do 2 lat. Do czasu wspomnianej ustawy z 1950 r. mogła orzekać ją tylko centrala 

i Szkodnictwem Gospodarczym 1945–1954. Wybór dokumentów, oprac. D. Jarosz, T. Wolsza, Warszawa 1995, 
s. 16–17.
5 W. Domagalski, Działalność Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 
(w świetle materiałów Komisji i jej delegatury warszawskiej), „Archiwum Kryminologii” 1996, s. 86–87.
6 Dekret z dnia 16 listopada 1945 roku o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do walki z naduży-
ciami i szkodnictwem gospodarczym, Dz.U. z 1945 r., nr 53, poz. 302.
7 P. Fiedorczyk, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945–1954. Studium 
historyczno-prawne, Białystok 2012, s. 110–114.
8 Ibidem, s. 46, 51.
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KS, później również jej delegatury. Natomiast wykaz przestępstw, za które można było trafić do 
obozu, ciągle był poszerzany. Skazanych najczęściej wysyłano do obozu w Chrustach (podobóz 
Jaworzna) oraz w Mielęcinie. Osoby odbywające tam karę pracowały fizycznie przez 10 godzin 
dziennie. Wielu ludzi przez panujące warunki zapadało na ciężkie choroby, a nawet umierało9.

Pozostałe kary to kara grzywny, której nieuregulowanie groziło obozem pracy przymusowej, 
oraz wiele kar dodatkowych, np. wywieszenie orzeczenia na drzwiach przedsiębiorstwa, gdzie 
popełniono przestępstwo, umieszczenie informacji w prasie, a także zamknięcie przedsiębiorstw, 
pozbawienie uprawnień handlowych i przemysłowych czy wydanie zakazu pobytu sprawcy 
w województwie, w którym zamieszkiwał maksymalnie do 5 lat10.

Jedną z delegatur KS była delegatura łódzka. Rozpoczęła ona swoją działalność 10 stycznia 
1946 r. i liczyła pięciu członków. Wśród pracowników delegatury brakowało jednak wykwalifiko-
wanych osób. Ponadto liczba spraw już od samego początku była bardzo duża i ciężko było nad 
nimi zapanować11. Na przewodniczącego delegatury łódzkiej został wybrany Stanisław Madej, 
z zawodu włókniarz. Na osiemnaście delegatur działających w latach 1945–1946 tylko w sześciu 
przewodniczącymi były osoby mające związek z wymiarem sprawiedliwości, głównie magistrzy 
prawa, w jednym wypadku zaś podprokurator Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Pozostali prze-
wodniczący to np. magister filozofii, absolwent szkoły podchorążych, absolwent akademii sztuk 
pięknych, a także urzędnicy, górnik, hydrotechnik, teletechnik, technik maszynowy i robotnicy12. 
Przełomem w działalności łódzkiej delegatury było wyodrębnienie w listopadzie 1948 r. osobnych 
delegatur wojewódzkiej i miejskiej. Dzięki temu zabiegowi nastąpił podział pracy i delegatury 
mogły odrobić zaległości. Delegatura wojewódzka została jednak zlikwidowana w 1950 r. i od 
tego momentu jedna delegatura łódzka zajmowała się sprawami Łodzi i województwa łódzkiego. 
Komisja Specjalna została zniesiona na podstawie dekretu z 23 grudnia 1954 r., a jej delegatury 
postanowiono zlikwidować do 31 marca 1955 r.13

Delegatura łódzka Komisji Specjalnej
Delegaturę łódzką miały wspierać wszystkie instytucje w mieście i województwie. Jedną z nich 

były społeczne komisje kontroli cen (SKKC), które pełniły bardzo ważną funkcję w walce ze 
spekulacją. Spekulant, obok kułaka, obszarnika, bumelanta, reakcjonisty czy kapitalisty, był dla 
propagandy okresu stalinowskiego wrogiem klasowym, którego zwalczało państwo totalitarne. 
Spekulacja to bowiem „działalność ekonomiczna prowadzona dla zysku z przewidywanych zmian 
cen dóbr, aktywów lub walut”14. Współcześnie większość transakcji może być tak postrzegana, 
ale za osoby uprawiające spekulację powszechnie uważa się te, które kupują dobra, aktywa czy 
walutę bez potrzeby, czekając jedynie na wzrost ich cen, żeby uzyskać nadspodziewany zysk15. 
W Polsce komunistycznej spekulacja stała się jednym z pretekstów do powołania KS. Była rów-

9 B. Sekściński, Ogniwo terroru. Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospo-
darczym w Lublinie, Warszawa 2012, s. 175–177.
10 Ibidem, s. 175, 197.
11 Archiwum Państwowe w Łodzi (AP Łódź), Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem w Łodzi. 
Delegatura w Łodzi, L-5654, Sprawozdanie delegatury łódzkiej Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami 
i Szkodnictwem Gospodarczym za okres 10 I – 20 II 1946 r., k. 1, 4.
12 Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 7 XII 1945 – 7 XII 1946, Warszawa, 
b.r.w., s. 70.
13 Dekret o zniesieniu Komisji do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym [w:] Komisja Specjalna…, 
s. 64.
14 Spekulacja [w:] Słownik ekonomii, Warszawa 2008, s. 443.
15 Ibidem.
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nież przestępstwem najczęściej przez nią ściganym. Z tego też powodu KS czasem w skrócie 
nazywano komisją do walki ze spekulacją16.

Społeczne komisje kontroli cen, instytucje pomocnicze delegatur, powstały na mocy rozpo-
rządzenia Rady Państwa z 13 czerwca 1947 r. Funkcjonowały one przy powiatowych i miejskich 
radach narodowych. O składzie osobowym SKKC decydowały lokalne rady narodowe. Pozostałe 
osoby wybierane były z kandydatów wskazanych przez związki zawodowe, Związek Samo-
pomocy Chłopskiej, Społeczno-Obywatelską Ligę Kobiet czy lokalne zrzeszenia samorządu 
gospodarczego. W skład SKKC wchodził również członek delegatury17. W rzeczywistości ich 
gremium nie miało większego znaczenia, ponieważ nie stanowiły one samodzielnej instytucji. 
Główną rolę odgrywał w nich przedstawiciel delegatury, który decydował o całokształcie 
działań SKKC. Były one tak naprawdę narzędziem delegatur pomocnym do realizacji „bitwy 
o handel”18. Miały za zadanie walczyć ze zbyt wysokimi cenami i w związku z tym z wysokimi 
zyskami pośredników. Czuwały zatem na swoim terenie nad wykonaniem ustawy o zwalczaniu 
drożyzny. Narzędziem do realizacji tego działania były przeprowadzane w wybranych punktach 
kontrole, które dotyczyły zarówno pomieszczeń należących do danego sklepu czy przedsię-
biorstwa, jak i dokumentacji19.

Organizacją SKKC w Łodzi zajęły się Miejska Rada Narodowa oraz delegatura łódzka. 
Zdecydowały one o tym, że na terenie miasta powstały trzy takie komisje funkcjonujące przy 
starostwach, chociaż początkowo planowano powołać tylko jedną20. Już dziesięć dni po ukazaniu 
się ustawy z 13 czerwca 1947 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wnioskowało o przedsta-
wienie kandydatów do SKKC w Łodzi21. Istotne było, aby delegat mieszkał na terenie starostwa, 
w którym miał działać. Praca była bardzo czasochłonna, dlatego też postulowano, aby osoby 
zaangażowane w SKKC rzeczywiście były w stanie poświęcić się pracy społecznej22.

Organizacje bardzo chętnie wysyłały przedstawicieli do SKKC. Niektóre z nich, np. Izba 
Handlowo-Przemysłowa, chciały nawet zwiększenia liczby swoich kandydatów w szeregach 
tej instytucji. Rekomendowały ludzi z własnego środowiska, zapewniając o ich pozytywnym 
wkładzie w przyszłe prace, i proponowały funkcje, jakie mogliby oni tam pełnić23. Wynika to 
z faktu, że niektóre instytucje próbowały wywierać jak największy wpływ na SKKC, a także 
prowadzone przez nie kontrole. Były one bowiem ważną instytucją dla handlu i przemysłu. 
Myślano zapewne, że członkostwo w SKKC będzie przekładało się na możliwość realnego 
decydowania o kierunkach jej działania. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że delegatura 
łódzka w pierwszym okresie działalności KS należała do jednej z najaktywniejszych delegatur. 
Miała też najlepiej rozwinięte kontakty ze społeczeństwem, w szczególności z robotnikami 
i związkami zawodowymi. Przypuszczalnie wpłynęło to na chęć zaangażowania się w prace 
instytucji współdziałającej24.

16 P. Fiedorczyk, Komisja Specjalna…, s. 120.
17 Rozporządzenie Rady Państwa z dnia 13 VI 1947 r. w sprawie powołania i organizacji społecznych komisji 
kontroli cen, Dz.U. z 1947 r., nr 44, poz. 228.
18 L.S. Szuba, Komisja Specjalna…, s. 109.
19 Rozporządzenie Rady Państwa z dnia 13 VI 1947 r. w sprawie powołania i organizacji społecznych komisji 
kontroli cen, Dz.U. z 1947 r., nr 44, poz. 228.
20 AP Łódź, Miejska Rada Narodowa w Łodzi, Biuro Prezydium 76, Pismo Miejskiej Rady Narodowej do Zarządu 
Miejskiego w Łodzi, 4 VII 1947 r., k. 17.
21 Ibidem, Pismo Miejskiej Rady Narodowej do Okręgowej Komisji Związków Zawodowych, 23 VI 1947 r., k. 2.
22 Ibidem, Pismo do Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w Łodzi, 28 VI 1947 r., k. 10.
23 Ibidem, Pismo Izby Przemysłowo-Handlowej do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łodzi, 17 VII 1947 r., 
k. 7.
24 R. Tomkiewicz, Olsztyńska Delegatura…, s. 33–34.
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Po raz pierwszy pełny skład komisji zebrał się 30 czerwca 1947 r., kiedy w Urzędzie Woje-
wódzkim w Łodzi odbyło się spotkanie wszystkich członków SKKC z terenu miasta. Wtedy 
członkowie delegatury łódzkiej przedstawili cele i wyzwania, jakie stały przed kontrolerami 
społecznymi, a także zarysowali dla nich plan działania25.

Skompletowanie składu SKKC nie zajęło władzom łódzkim zbyt wiele czasu. Prace tego 
gremium miały się zacząć 1 lipca 1947 r., ale dopiero cztery dni później wiceprzewodniczący 
Miejskiej Rady Narodowej Wacław Ekielski zawnioskował do zarządu miejskiego o przydzie-
lenie budynków, oddelegowanie sekretarki i zaopatrzenie w materiały kancelaryjne26. Problemy 
lokalowe były jednak na porządku dziennym w powojennej Łodzi. Sama delegatura łódzka wraz 
z biurem skarg musiały w związku z tym przez trzy pierwsze miesiące działalności zajmować 
trzypokojowy lokal.

Społeczne komisje kontroli cen zostały powołane nie tylko w Łodzi, lecz także na obszarze 
całego województwa. Ogółem na terenie województwa łódzkiego funkcjonowały 22 SKKC: dzie-
więtnaście w terenie i trzy w samej Łodzi. Już w lipcu 1947 r. członkowie komisji społecznych 
przeszkolili w każdym mieście powiatowym województwa około czterdziestu kontrolerów27.

Niedługo po zorganizowaniu SKKC w całym kraju zaczęły się odbywać zjazdy powiatowe. 
Były one wstępem do rozpoczęcia akcji kontrolnych. Omawiano w ich trakcie m.in. metody 
pracy. W organizowane przez KS akcje zaangażowanych było wiele osób (zarówno ze SKKC, 
jak i delegatur), a sam charakter pracy sprzyjał nadużyciom. Pierwsi kontrolerzy społeczni 
zostali skazani na obóz pracy w 1948 r. i pochodzili właśnie z województwa łódzkiego. Pod-
czas przeprowadzonej w Łęczycy kontroli wyszło na jaw, że za tolerowanie prywatnego handlu 
przyjmowali łapówki w postaci pieniędzy, prezentów oraz poczęstunków28. Natomiast pierwsi 
urzędnicy łódzkiej delegatury Komisji Specjalnej posądzeni o nadużycia zostali skazani na pobyt 
w obozie pracy w marcu 1947 r. Warto zaznaczyć, że nie byli to członkowie delegatury, a jedynie 
jej pracownicy29. Chcieli oni przyjąć korzyść majątkową w wysokości 200 tys. zł za umorzenie 
sprawy niejakiego Owsieja Lewitana, podejrzanego o nielegalny handel towarami tekstylnymi, 
skup złota i brylantów. Pomoc pracowników nie była jednak potrzebna, gdyż sprawa i tak miała 
być umorzona. Po wykryciu przestępstwa delegatura łódzka zażądała dla swoich pracowników 
kary 2 lat obozu pracy30. Zapewne chciano w ten sposób zwrócić uwagę na fakt, że nikt nie mógł 
czuć się bezkarny w obliczu KS, a wszelkie nieprawidłowości w jej działalności były natychmiast 
likwidowane. Obliczone to było niewątpliwie na efekt propagandowy, aby wytworzyć złudzenie 
nieuchronności kary za popełnione przestępstwo.

Delegatury wraz ze SKKC współdziałały z lokalnymi organizacjami społecznymi, komisją 
notowań cen i komisją cennikową. Kontrole były przeprowadzane w grupach trzyosobowych 

25 AP Łódź, Miejska Rada Narodowa w Łodzi, Biuro Prezydium 76, Pismo do Społeczno-Obywatelskiej Ligi 
Kobiet, 28 VI 1947 r., k. 10.
26 Ibidem, Pismo do Zarządu Miejskiego, 4 VII 1947 r., k. 17.
27 AP Łódź, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem w Łodzi. Delegatura w Łodzi, L-5654, 
Sprawozdanie delegatury łódzkiej Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, 
1 I – 30 VII 1947 r., k. 105.
28 L.S. Szuba, Komisja Specjalna…, s. 167–169.
29 AP Łódź, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem w Łodzi. Delegatura w Łodzi, L-5654, 
Sprawozdanie delegatury łódzkiej Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, 
1–31 III 1947 r., k. 78.
30 Archiwum Akt Nowych (AAN), Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, 
238, Wniosek delegatury łódzkiej do Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, 
21 III 1947 r., k. 1; ibidem, Postanowienie Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospo-
darczym, 25 III 1947 r., k. 7.
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i przeważnie w wielu punktach jednocześnie. Podczas akcji kontrolnych, np. w sklepach, szcze-
gólną uwagę zwracano na to, czy wywieszony został cennik i czy ceny zgadzają się z urzędo-
wymi. Kontrolerzy sprawdzali również, czy towar nie jest ukrywany na zapleczu, sprzedawany 
po wyższej cenie niż urzędowa oraz czy sprzedawca posiada odpowiednie dokumenty, rachunki 
i pozwolenia. Po każdej kontroli sporządzano protokół i w razie wykrycia nadużyć akta sprawy, 
a także wniosek z proponowaną wysokością kary przekazywano delegaturze. Załączano do tego 
ponadto uzyskaną wcześniej opinię przedstawiciela handlu państwowego dla przedsiębiorstw 
państwowych, związku rewizyjnego dla przedsiębiorstw spółdzielczych lub zrzeszenia samorządu 
gospodarczego dla prywatnych przedsiębiorstw31.

Powstanie w Łodzi trzech SKKC wynikało nie tylko z faktu wielkości miasta, lecz także 
z tego, że delegatura łódzka nie mogła poradzić sobie ze wszystkimi powierzonymi jej obowiąz-
kami. Przewodniczący delegatury Stanisław Madej wielokrotnie skarżył się na zbyt małą liczbę 
pracowników. Przy takim stanie osobowym nie mógł terminowo realizować zleconych mu zadań. 
Kontrolerem społecznym mógł zostać w zasadzie każdy, ale nad grupą kontrolerów musiał czuwać 
ktoś wykwalifikowany. Bardzo ważne było, aby wśród członków SKKC znajdowały się również 
kobiety, ponieważ były one potrzebne do kontroli zakładów fryzjerskich i krawieckich.

Podobnie jak sama delegatura, SKKC dużo lepiej działały w Łodzi niż w pozostałej części 
województwa. Trzeba zaznaczyć, że od samego początku powstania delegatury łódzkiej jej prze-
wodniczący co miesiąc wnioskował do KS o powołanie dwóch odrębnych delegatur: jednej dla 
miasta, drugiej dla województwa. W praktyce bowiem oddział łódzki realizował swoje zadania 
głównie w Łodzi. Na pozostałym terenie praca członków delegatury i SKKC była utrudniona, 
ponieważ ludność z prowincji nie popierała działań KS ani bitwy o handel.

Większa część aktywności skupiała się w Łodzi. Przykładowo liczba przeprowadzonych kon-
troli we wrześniu 1947 r. w miastach województwa łódzkiego wynosiła: dla Zduńskiej Woli – 14, 
Zgierza – 12, Tomaszowa Mazowieckiego – 3. Społeczne komisje kontroli cen były mało aktywne, 
ich kontrole nieskuteczne, co miało wynikać z niewypłacania diet za udział w posiedzeniach. 
Natomiast skargi spoza Łodzi miały napływać jedynie z Pabianic32.

Działalność łódzkiej Komisji Specjalnej
Komisja Specjalna – sztandarowa instytucja stalinizmu – była organem wymierzającym 

sprawiedliwość, jednak otrzymała również uprawnienia śledcze. Godziły one w spekulantów 
oraz innych przestępców gospodarczych. Dodatkowo KS miała przeciwdziałać wielu podobnym 
praktykom. Podstawowym instrumentem delegatur KS były akcje kontrolne, które miały za zadanie 
z jednej strony kontrolować przedsiębiorstwa i egzekwować prawo, np. przez likwidację przeja-
wów prywatnego handlu, z drugiej jednak zastraszać społeczeństwo. W dokumentach z tamtego 
okresu można zauważyć występowanie dwóch typów takich akcji: uderzeniowych i profilaktycz-
nych. Akcje o charakterze uderzeniowym przeprowadzane były z całkowitego zaskoczenia, przy 
współudziale dużej liczby kontrolerów reprezentujących różne instytucje. Ich celem było nagłe 
przerwanie niepożądanej sytuacji przez schwytanie winnych, a następnie ich ukaranie. Natomiast 
akcje o charakterze profilaktycznym planowane były zazwyczaj z dużym wyprzedzeniem i wyko-
nywane stopniowo. Mogły realizować dwa rodzaje zadań. Pierwszym było przeciwdziałanie 

31 Rozporządzenie Rady Państwa z dnia 13 VI 1947 r. w sprawie powołania i organizacji społecznych komisji 
kontroli cen, Dz.U. z 1947 r., nr 44, poz. 228.
32 AAN, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, 92, Sprawozdanie z odprawy 
przedstawicieli powiatowych delegatury łódzkiej Komisji Specjalnej odbytej 9 X 1947 r. i inspekcji Wydziału 
Walki ze Spekulacją tejże delegatury, przeprowadzonej w dniu 11 X 1947 r., k. 53.
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spodziewanym wydarzeniom, np. brakowi towarów w sklepach. Głośne wskazanie przyczyn tej 
sytuacji i wytropienie osób odpowiedzialnych miało oddalić gniew społeczeństwa od rządzących. 
Drugim zadaniem było napiętnowanie określonych zachowań. Chodziło o pokazanie, że władza 
czuwa i wie o wszystkim, a także słucha swoich obywateli. Przeprowadzaniem akcji kontrolnych 
zajmowały się delegatury, jednak opierały się one w dużej mierze na pomocy innych instytucji, 
głównie wspomnianych SKKC.

Jednostką specjalizującą się w delegaturach w tropieniu spekulacji był Wydział do Walki 
ze Spekulacją. Przed powstaniem SKKC delegatura łódzka sama wykonywała akcje kontrolne. 
Mogły być one także inicjowane na wniosek robotników i nie łączyć się z wcześniej planowanymi 
działaniami. Przykładem takiej akcji była kontrola elektrowni łódzkiej w 1946 r. Przyczyną jej 
podjęcia były przerwy w dostawach prądu w dzielnicach robotniczych. Rezultatem trzydniowej 
akcji miało być przywrócenie dystrybucji prądu w całej Łodzi, a za winnego awarii uznano 
dyrektora elektrowni33.

Jedną z najważniejszych akcji przeprowadzonych w 1946 r. była operacja przeciwko speku-
lantom cukru. Łączyła się z serią strajków robotniczych, które wybuchły w Łodzi w 1946, 1947 
i 1948 r. Uczestniczyć w nich miało kilkadziesiąt tysięcy osób. Ze względu na strajki w wielkich 
zakładach pracy sytuacja w mieście robiła się potencjalnie bardzo niebezpieczna. Podstawowy 
postulat protestujących dotyczył podwyżek pensji, co spowodowane było rosnącymi cenami 
chleba i cukru. Działania delegatury zostały wymuszone przez sytuację. Zmasowane uderzenie 
rozpoczęto 19 maja 1946 r. Aresztowano 21 spekulantów i wystąpiono o ich osadzenie w obozach. 
Obniżono ceny cukru, chleba oraz mięsa. Nadanie tym działaniom rozgłosu miało wstrzymać 
strajki. Według relacji przewodniczącego delegatury Stanisława Madeja, protesty zamieniły się 
w manifestacje poparcia dla władzy; dało się słyszeć nawet okrzyki pochwalne pod adresem KS. 
Sukces zawdzięczano znacznemu udziałowi pracowników fabryk w akcjach kontrolnych. Około 
trzystu robotników na bieżąco informowało swoje środowiska o wykrytych nadużyciach. Poza tym 
w kontrolach uczestniczyli również dziennikarze. Codziennie pojawiały się komunikaty radiowe 
na temat akcji, a gazety wydawały specjalne dodatki. Działanie było dobrze przygotowane, gdyż 
miasto podczas kontroli podzielono na okręgi i obwody, na czele każdej grupy stał członek dele-
gatury, reszta pracowników zaś pozostawała w gotowości, aby przesłuchiwać podejrzanych. Kon-
trole rozpoczęły się jednocześnie w całym mieście o godz. 11, a już po godz. 12 zaczęły pojawiać 
się pierwsze meldunki. Wykryto, że ceny cukru były zawyżane: zamiast za 160 zł sprzedawano 
go za 300 zł. Sytuacja była tak poważna, że delegatura łódzka wraz z Okręgowym Komitetem 
Związków Zawodowych i Komisją Porozumiewawczą Stronnictw Politycznych zdecydowały 
się na podanie do publicznej wiadomości bez akceptacji ze strony centrali informacji, dotyczą-
cych wniosków o osadzenie w obozie pracy i konfiskat. Komunikat taki ukazał się jeszcze tego 
samego dnia w dodatku do „Głosu Robotniczego”34. Gazety bardzo chętnie łączyły przestępstwa 
gospodarcze z politycznymi przeciwnikami władz komunistycznych. Przykładem może być tekst 
zamieszczony we wspomnianym „Głosie Robotniczym”: Kto poszedł do Obozu Pracy. PSL-owiec, 
volksdeutsch i inni paskarze. Informację o przynależności partyjnej Jana Sławińskiego, oskar-

33 AP Łódź, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem w Łodzi. Delegatura w Łodzi, L-5654, 
Sprawozdanie delegatury łódzkiej Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, 
20 I – 20 II 1946 r., k. 2; ibidem, Sprawozdanie z działalności delegatury na konferencji Rad Zakładowych i Okrę-
gowej Komisji Związków Zawodowych, 20 VIII 1946 r., k. 36.
34 AP Łódź, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem w Łodzi. Delegatura w Łodzi, L-5654, 
Sprawozdanie delegatury łódzkiej Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, 
11–20 V 1946 r., k. 17–18; ibidem, Sprawozdanie delegatury łódzkiej Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami 
i Szkodnictwem Gospodarczym, 1–10 VII 1946 r., k. 26.
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żonego o stanie „na czele rekinów i hien paskarskich”35 w Łodzi, zaznaczono w tekście tłustym 
drukiem: „Sławińskiemu działalność »handlowa« nie przeszkadzała w pracy politycznej. Był 
czynnym działaczem PSL”36. Spore zainteresowanie wzbudziła też sprawa jednej z kobiet, która 
miała zgromadzić pięć ton cukru przeznaczonego – jak podejrzewano – do spekulacji37. W tym 
okresie popularne było drukowanie informacji o skazanych przez KS. Wyroki publikowane były już 
następnego dnia po ich wydaniu. Delegatura łódzka po zakończeniu swojej pracy nad wnioskami 
interesowała się dalszym losem zatrzymanych. W lipcu 1946 r. zwracała nawet uwagę centrali na 
fakt, że nie rozpatrzono jeszcze przedstawionych rekomendacji wobec spekulantów38. Pod koniec 
roku przewodniczący się szczycił, że swoją operacją ułatwił partii rządzącej opanowanie strajku, 
„wytrącając elementom niezadowolonym i reakcyjnym broń z ręki i zarzuty niereagowania władz 
na drożyznę”39. Przewodniczący zauważał również pewną prawidłowość, co było typowym przy-
kładem myślenia stalinowskiego. Powiązał mianowicie fakt występowania drożyzny i spekulacji 
z wystąpieniami polityków zachodnich: Winstona Churchilla i Jamesa Francisa Byrnesa i to ich 
obarczył całą odpowiedzialnością za wzrost cen żywności w Łodzi40.

Delegatura łódzka uznała zakończenie strajków za swój sukces. O wkładzie w te wydarze-
nia informowała zarówno w różnorodnych sprawozdaniach, odczytach na konferencjach, jak 
i w prasie. Sytuacja była bardzo poważna, a delegatura przeprowadzała masowe kontrole nie tylko 
19 maja, lecz także w pozostałych miesiącach 1946 r. Akcje te dawały konkretne rezultaty, które 
były dodatkowo propagandowo nagłaśniane i powiększane. Trzeba również zwrócić uwagę na 
fakt, że delegatura łódzka miała bardzo dobry kontakt z robotnikami, współpracę tę zauważała 
i chwaliła KS. Potwierdza to duża liczba skarg pochodzących od robotników, którzy prosili o inter-
wencję. Nie tylko robotnicy pojawiali się w budynku sądu okręgowego, a następnie w pałacyku 
przy ul. Gdańskiej 107, lecz przychodziła tam także pozostała część społeczeństwa łódzkiego. 
Poszukiwano pomocy w najróżniejszych sprawach, bardzo często nieleżących w kompetencjach 
delegatury. Wtedy pośredniczono w imieniu ludzi w innych instytucjach. Zdarzało się również, 
że kiedy nie wiedziano, co należy robić, podkreślano wagę problemów, z którymi przychodzili 
ludzie, i proszono Biuro Wykonawcze o instrukcję. Zaufanie społeczeństwa łódzkiego do dele-
gatury KS mogło również wynikać z faktu, że jej pracownicy nie ukrywali niechęci do Urzędu 
Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. Komisja wielokrotnie zwracała uwagę na łapówkarstwo, 
złośliwość i niekompetencję funkcjonariuszy.

Strajki w Łodzi w latach 1946–1948 były znaczącym wydarzeniem zarówno w skali regionu, 
jak i kraju, ich podłoże było nie tylko ekonomiczne, lecz także polityczne. Uczestniczyli w nich 
robotnicy z zakładów przemysłowych oraz inne grupy zawodowe, np. tramwajarze. O powadze 
sytuacji świadczy fakt, że tylko 13 maja 1946 r. w Łodzi strajkowało trzydzieści zakładów. Dele-
gaturze łódzkiej nie można odmówić zaangażowania: przeprowadzała kontrole i przekazywała 

35 Kto poszedł do Obozu Pracy. PSL-owiec, volksdeutsch i inni paskarze, „Głos Robotniczy”, 17 V 1946, s. 3.
36 Ibidem.
37 AP Łódź, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem w Łodzi. Delegatura w Łodzi, L-5654, 
Sprawozdanie delegatury łódzkiej Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym za 
okres 11–20 V 1946 r., k. 17–18; ibidem, Sprawozdanie delegatury łódzkiej Komisji Specjalnej do Walki z Nad-
użyciami i Szkodnictwem Gospodarczym za okres 1–10 VII 1946 r., k. 26.
38 Ibidem, Sprawozdanie delegatury łódzkiej Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospo-
darczym za okres 11–20 V 1946 r., k. 17–18; ibidem, Sprawozdanie delegatury łódzkiej Komisji Specjalnej do 
Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym za okres 1–10 VII 1946 r., k. 26.
39 Ibidem, Sprawozdanie delegatury łódzkiej Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospo-
darczym za październik 1946 r., k. 54–55.
40 Ibidem, Sprawozdanie delegatury łódzkiej Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospo-
darczym za październik 1946 r., k. 55.
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do fabryk skonfiskowane produkty, ale też interweniowała, gdy spółdzielniom zakładowym 
brakowało towaru41.

W 1946 r. delegatura łódzka realizowała również akcję kontrolną w kinach. Została poproszona 
o pomoc przez przedsiębiorstwo „Film Polski”, które twierdziło, że przez nieuczciwych pracow-
ników traci miliony złotych. Akcja miała zostać przeprowadzona w trzech kinach, uznanych za 
najbardziej podejrzane. Kontrole w kinach nie były tak spektakularne, ponieważ sprawa trwała 
długo i nie przynosiła początkowo wyraźnych rezultatów42. 

Kolejną z wykonanych w 1946 r. kontroli była akcja sprawdzająca młyny i magazyny żywnoś-
ciowe. Podjęta została przez delegaturę we współpracy z Okręgową Radą Związków Zawodowych 
i Zarządem Miejskim. Wykazała niegospodarność, która narażała mąkę i zboże na zepsucie. 
Przyczynę tej sytuacji stanowił brak miejsca na przechowywanie powyższych produktów. Dele-
gatura wraz z współpracującymi instytucjami wnioskowały o to, aby Ministerstwo Aprowizacji 
wstrzymało dostawy do Łodzi i przekazało gdzie indziej zgromadzone zapasy43.

Delegatura łódzka realizowała również akcje będące częścią działań ogólnokrajowych. Jedną 
z nich była kontrola punktów zajmujących się sprzedażą wyrobów tytoniowych. Biuro Wykonaw-
cze w Warszawie wskazywało na fakt, że ceny ustalone przez Państwowy Monopol Tytoniowy nie 
były przestrzegane w praktyce. Akcja miała wykryć te nadużycia, a także wyeliminować z rynku 
tytoń niewiadomego pochodzenia. Trwała kilka dni i skończyła się w marcu 1947 r. Zadaniem 
delegatury łódzkiej było utworzenie brygad kontrolnych, złożonych m.in. z urzędników Ochrony 
Skarbowej, ORMO, MO, związków zawodowych i tym podobnych organizacji. Czuwała ponadto 
nad całokształtem akcji, gdyż według planów codziennie miała być kontrolowana określona część 
punktów, tak aby nie doprowadzić do jednoczesnego zamknięcia zbyt dużej ich liczby. Obawiano 
się, że może to spowodować podwyżki cen. Kontrolerzy sprawdzali ceny produktów, a także to, 
czy w sprzedaży nie ma papierosów nielegalnych albo obcego pochodzenia, np. radzieckich czy 
bułgarskich. Weryfikowali również, czy sprzedawca miał uprawnienia do sprzedaży, podpisał 
umowę z Zakładem Sprzedaży Państwowego Monopolu Tytoniowego i czy w widocznym miej-
scu wywieszony był cennik. Brak umowy oznaczał zamknięcie punktu, a sprzedaż nielegalnych 
wyrobów – zarekwirowanie towaru i skierowanie sprawy do Ochrony Skarbowej. Wykrycie 
spekulacji mogło się wiązać z wnioskiem o wysłanie do obozu pracy44.

Delegatura łódzka miała w powszechnej opinii dbać nie tylko o to, aby towar nie był zbyt 
drogi, lecz także zajmowała się kontrolą jego jakości. Gdy 16 listopada 1946 r. rozpoczęło się 
badanie tekstyliów, sprzedawanych na kartki w sklepach spółdzielczych, okazało się, że Centrala 
Tekstylna przekazywała wadliwy towar punktom sprzedaży i utrudniała przeprowadzanie kontroli. 
Żeby w przyszłości zapobiec podobnym sytuacjom, oddział łódzki nakazał, aby każdorazowo 
odbiór towaru sprawdzali robotnicy wskazani przez związki zawodowe45.

Jedną z pierwszych akcji w 1947 r. było tropienie nadużyć rzeźników. Związane było to 
z faktem, że mieszkańcy Łodzi za kartki na mięso wieprzowe otrzymywali głównie świńskie 

41 K. Lesiakowski, Strajki robotnicze w Łodzi 1945–1976, Łódź 2008, s. 85, 87, 113, 125.
42 AP Łódź, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem w Łodzi. Delegatura w Łodzi, L-5654, 
Sprawozdanie delegatury łódzkiej Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 
za okres 21–30 V 1946 r., k. 23.
43 Ibidem, Pismo delegatury łódzkiej do Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodar-
czym, 8 VIII 1946 r., k. 31.
44 AP Łódź, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem w Łodzi. Delegatura w Łodzi, L-5650, 
Okólnik Biura Wykonawczego nr 3/47, 24 II 1947 r., k. 4–5.
45 AP Łódź, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem w Łodzi. Delegatura w Łodzi, L-5654, 
Sprawozdanie delegatury łódzkiej Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 
za okres 1–30 XI 1946 r., k. 60.
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nóżki, co przyczyniało się do niezadowolenia i powstania żartów o świniach stonogach. Akcja, 
przeprowadzona w lutym 1947 r. w 38 punktach, nie była jednak szczególnie udana z uwagi na 
jedynie dwa wnioski obozowe i umorzenie spraw w pozostałych czterech przypadkach46.

Kolejna akcja skierowana była przeciwko nieuczciwym sprzedawcom wyrobów Polskiego 
Monopolu Spirytusowego i ta operacja rzeczywiście zakończyła się pełnym powodzeniem. Odkryto 
proceder polegający na tym, że sprzedawcy żądali od klientów przy sprzedaży alkoholu zwrotu 
butelki. Przy ostatecznym rozrachunku kupującemu od ceny wódki nie odliczano już wartości 
butelki. W rezultacie bardziej przedsiębiorczy sprzedawcy na procederze butelkowym byli w stanie 
dorobić około 30 tys. zł miesięcznie. Delegatura łódzka przeprowadziła kontrole w 60 sklepach 
i we wszystkich wykryła te same nadużycia. Z uwagi na tak dużą skalę przestępstwa zwróciła się 
z wnioskiem do Biura Wykonawczego w Warszawie47.

Następną akcją, przeprowadzoną przez delegaturę w całym województwie, była kontrola 
placówek pocztowych. Współdziałano przy tym z dyrekcjami okręgów poczt i telegrafów. Po 
ustaleniu planu doszło do masowych rewizji w oddziałach pocztowych w Łodzi, Skierniewicach, 
Koluszkach, Łęczycy i Łowiczu48.

Kontrolowano także handel zbożem. Przedsięwzięcie było związane ze zwiększeniem produkcji 
rolnej, dobrymi zbiorami i podejrzeniem, że ceny zboża mogą się raptownie obniżyć. Taka sytuacja 
byłaby szkodliwa dla rolników i rynku, ponieważ w odpowiednim momencie po wysokiej cenie 
zboże sprzedaliby pośrednicy. W ramach przeciwdziałania rząd ustalił ceny zbóż zróżnicowane 
dla każdego gatunku, a także dla poszczególnych województw. W celu ochrony cen i zapobieże-
nia spekulacji zdecydowano się zaangażować delegatury. Sprawę określono jako „zagadnienie 
pierwszorzędnej wagi państwowej”49. Centrala uczulała delegatury na takie przestępstwa jak 
żądanie łapówki przez pośredników czy sprzedawanie przez nich zboża nieuprawnionym osobom. 
Akcja miała polegać na kontrolach miejsc skupu zboża przez trzech kontrolerów w porozumieniu 
z zakładami zbożowymi mieszczącymi się na danym terenie. Udział w niej oprócz urzędników 
delegatury mieli wziąć także inspektorzy powiatowi i inni kontrolerzy. W szczególności zaś 
polecano zaangażować w akcję samych chłopów, którzy podczas specjalnego przeszkolenia 
zapoznawali się z celem i metodami akcji. Całej sprawie nadano duży rozgłos w prasie i radiu50.

Z żywnością związana była także kontrola na łódzkim zielonym rynku. Celem akcji było 
zdemaskowanie nielegalnych handlarzy, odnalezienie nieopodatkowanych wyrobów tytoniowych 
czy mąki o niedozwolonym przemiale. Kontrolerzy odnotowali jednak tylko kilka przypadków 
nielegalnego handlu51.

Charakter prewencyjny miały również kontrole z początku 1949 r. Przyjęły one nazwę „kontroli 
styczniowej”. Biuro Wykonawcze informowało o podwyżkach od 1 stycznia 1949 r. cen prądu, 

46 Ibidem, Sprawozdanie delegatury łódzkiej Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospo-
darczym za okres 1–20 II 1947 r., k. 74.
47 Ibidem, Sprawozdanie delegatury łódzkiej Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospo-
darczym za okres 1–20 II 1947 r., k. 74.
48 Ibidem, Sprawozdanie delegatury łódzkiej Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospo-
darczym za okres 1–30 III 1947 r., k. 77; AP Łódź, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem 
w Łodzi. Delegatura w Łodzi, L-5650, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 
w Łodzi, Okólnik Biura Wykonawczego nr 4/47 z dnia 11 III 1947 r., k. 6.
49 Ibidem, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Łodzi, Okólnik Biura 
Wykonawczego nr 6/48, k. 28.
50 Ibidem, k. 28–30.
51 AP Łódź, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem w Łodzi. Delegatura w Łodzi, L-5654, 
Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Łodzi, Sprawozdanie delegatury 
łódzkiej za okres 1–30 IV 1948 r., k. 155.
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gazu, komunikacji publicznej, a także niektórych produktów, np. soli. Jednocześnie miała nastą-
pić tzw. regulacja płac i likwidacja zaopatrzenia kartkowego. Władze obawiały się, że sytuacja 
ta wywoła panikę rynkową i ogólną podwyżkę cen. W związku z tym na styczeń i luty 1949 r. 
zaplanowano akcje profilaktyczne z udziałem delegatur. Jednostce łódzkiej przypadło współ-
działanie z Wojewódzką Komisją Usprawniania Zaopatrzenia w kwestii kontroli zaopatrzenia 
państwowego i spółdzielczego oraz dystrybucji. Z kolei zalecono przeprowadzenie od 3 stycznia 
1949 r. kontroli w sklepach. W szczególności uwaga miała być zwrócona na następujące artyku-
ły: mięso, cukier, sól, drożdże, mydło, tekstylia i buty. Chodziło głównie o wykrycie większych 
przestępstw, a nie tylko wykroczeń typu niewywieszenie cennika. Kontrole miały również objąć 
zakłady usługowe, np. krawieckie, szewskie, fryzjerskie, które mogły wykorzystać fakt pod-
niesienia cen energii elektrycznej, aby natychmiast podnieść ceny usług. Delegatury miały za 
zadanie uporać się z wszelkimi sprawami związanymi z „akcją styczniową” w ciągu 7–10 dni od 
momentu ujawnienia przestępstwa i przekazywać do Biura Wykonawczego dokładne informacje 
o swoich działaniach52.

Do akcji prowadzonych w 1949 r. przez delegaturę łódzką należało również zwalczanie 
przestępczości w PGR-ach. Było to realizowane przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa 
i władzami gospodarstw i miało głównie charakter profilaktyczny. W szczególności kontrolerzy 
zwracali uwagę na nadużycia w hodowli bydła i trzody chlewnej, co było głównym zadaniem 
PGR-ów. Wychodziły na jaw niestaranność w eksploatacji i konserwacji maszyn rolniczych, 
nadużycia administracji, nieprawidłowości podczas przeprowadzania remontów czy niewłaściwy 
stosunek do pracowników. Biuro Wykonawcze w Warszawie zdawało sobie sprawę z tego, że 
nadużycia w PGR-ach mają charakter całościowy i próba pociągnięcia do odpowiedzialności 
wszystkich winnych mogłaby spowodować rozbicie całego systemu tych gospodarstw. W związ-
ku z tym zalecano, aby każda delegatura znalazła na swoim terenie kilka najbardziej rażących 
przypadków i doprowadziła do ukarania winnych. Jednocześnie podkreślano, że bardzo istotne 
jest nadanie takim sprawom szerokiego rozgłosu. Warto zaznaczyć, że akcja w PGR-ach od 
początku określana była jako polityczna. Delegatury nie miały pozwolenia na przeprowadzanie 
samodzielnych kontroli, jednak po otrzymaniu niepokojących sygnałów mogły skierować we 
wskazane miejsce Inspektorat Kontroli PGR. Centrala doradzała postępować w tych sprawach 
elastycznie, ostrożnie i zawsze w porozumieniu z władzami PGR, odradzała również stosowanie 
aresztu tymczasowego. Zalecenia te wiązały się z obawą odejścia pracowników z PGR-ów53. Akcje 
kontrolne nie przynosiły mimo wszystko takich rezultatów, jakich oczekiwali kontrolerzy. Już od 
1950 r. zaczęto zauważać, że w ramach niektórych przedsięwzięć, chociażby kontroli młynów 
i piekarni, przypadki celowego wstrzymywania się od handlu jakimiś towarami czy ukrywania ich 
były coraz rzadsze54. Warto też zaznaczyć, że SKKC zostały zlikwidowane w listopadzie 1951 r., 
a pracę z delegaturami zakończyły w październiku 1950 r., kiedy ich funkcje przejęły prokuratury55.

Delegatura łódzka ze względu na swój charakter, związany ze środowiskiem przemysłowym, 
nastawiona była w dużej mierze na walkę z lewą produkcją czy zaniedbania pracowników i dyrekcji 
fabryk. Jednak również na jej terenie nie brakowało przestępstw o charakterze spekulacyjnym. 

52 Ibidem, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Łodzi, Okólnik Biura 
Wykonawczego nr 16 z 22 XII 1948 r., k. 43–45.
53 AP Łódź, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem w Łodzi. Delegatura w Łodzi, L-5650, 
Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Łodzi, Okólnik Biura Wykonaw-
czego nr 17 z 19 VII 1949 r., k. 82–84.
54 AP Łódź, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem w Łodzi. Delegatura w Łodzi, L-5654, 
Sprawozdanie delegatury łódzkiej Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 
z akcji organizowanych w styczniu 1950 r., k. 269.
55 L.S. Szuba, Komisja Specjalna…, s. 169.
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Spekulant był ponadto takim przestępcą, z którego w łatwy sposób można było uczynić kozła 
ofiarnego, odpowiedzialnego np. za brak towarów na rynku. Najwięcej akcji kontrolnych prze-
prowadzono w momencie trwania strajków robotników i tramwajarzy w 1946 r. i 1948 r. W latach 
pięćdziesiątych ich rola malała, czego przejawem była likwidacja SKKC i zmiana polityki wykry-
wania przestępstw gospodarczych.

Delegatura łódzka sprawdzian ze swojej działalności przeżyła w czasie wspomnianych wyżej 
strajków. Przeprowadzała wraz ze SKKC akcje kontrolne, które miały za zadanie wyeliminować 
wolny handel, nagłośnić sprawę spekulacji, ale również zastraszyć przeciwników politycznych. 
Z uwagi na brak dokładnych liczb w dokumentach trudno ustalić pełną liczbę kontroli związanych 
ze spekulacją. Dla przykładu jednak tylko od 1 stycznia do 15 listopada 1948 r. wykonano ogółem 
1117 akcji kontrolnych, podczas których skontrolowano 23 252 punkty sprzedaży. Udział w tych 
akcjach wzięło 8969 osób, które sporządziły ponad 7 tys. protokołów karnych56.

56 AP Łódź, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem w Łodzi. Delegatura w Łodzi, L-5654, 
Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Łodzi, Sprawozdanie delegatury 
łódzkiej Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym za okres 1 I–31 XII 1948 r., 
k. 191.
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Tomasz Sysik
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

organizacja i funkcjonowanie Komisji Historii 
Partii na przykładzie Komitetu Powiatowego 
PZPR w Siedlcach

Wprowadzenie

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza powstała w wyniku połączenia Polskiej Partii Robot-
niczej i Polskiej Partii Socjalistycznej na mocy postanowień zjazdu zjednoczeniowego, odbywa-
jącego się 15–21 grudnia 1948 r. Utworzona wtedy partia stała się jedyną realną siłą polityczną, 
rządzącą przez następne pół wieku. Wskutek licznych działań PZPR przejęła monopol na spra-
wowanie władzy. Jej organa decydowały niemal o każdym aspekcie życia, zarówno politycznego, 
społecznego oraz gospodarczego, jak i kulturalnego. Ten fenomen w następujący sposób opisał 
Dariusz Stola: „Bezpośrednio lub za pomocą podległego sobie aparatu KC partyjni przywódcy 
kształtowali i nadzorowali ciała prawodawcze, rząd i administrację państwową, sądy i prokuraturę, 
wojsko i służby policyjne oraz olbrzymią administrację gospodarczą”1. Ponadto wszechobecna 
cenzura i podległe władzom partii środki masowego przekazu kreowały wizerunek partii komu-
nistycznej jako „przewodniej siły narodu”.

Swoim zasięgiem PZPR objęła każdy lokalny ośrodek decyzyjny. Jej struktura sięgała gmin, 
od 29 września 1954 r.2 zaś także gromad jako najmniejszych jednostek administracyjnych w Pol-
sce. Powstały liczne komitety partyjne przy średnich i dużych zakładach pracy oraz wewnątrz 
organów administracji rządowej w terenie. Masowy charakter partii sprawił, że u schyłku lat 
siedemdziesiątych przekroczyła liczbę 3 mln członków i kandydatów. „Egzekutywy, czyli ciała 
wykonawcze komitetów partyjnych, tworzyły rozległą, hierarchiczną i scentralizowaną strukturę, 
odgrywając na różnych poziomach rolę podobną do partyjnych władz centralnych”3. Dzięki temu 
partia, zorganizowana na wzór administracji państwowej i często stawiana ponad jednostkami 
administracji, stanowiła precyzyjny mechanizm kontrolujący codzienne życie społeczeństwa.

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza komunikowała się ze społeczeństwem za pomocą 
wszechobecnej propagandy. Wywierano znaczący wpływ na naukę. Szczególnie wyraźnie widać to 
na przykładzie nauczania historii. Dochodziło w nim do licznych fałszerstw i przemilczeń. Historia 
w znacznej mierze miała posłużyć do legitymizacji władzy przejętej przez partię komunistyczną 
i ugruntowania przyjętego modelu ustrojowego państwa. Zdecydowanej krytyce poddawano 
przeciwników politycznych, związanych z polskim podziemiem niepodległościowym i rządem 
londyńskim. Nie szczędzono negatywnych ocen elitom II Rzeczypospolitej oraz państwom 
zachodnim. Wykazywano ponadto rzekomo decydującą rolę środowisk komunistycznych w walce 

1 D. Stola, Wstęp [w:] PZPR jako machina władzy, red. D. Stola, K. Persak, Warszawa 2012, s. 7.
2 Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad 
narodowych, Dz.U. z 1954 r., nr 43, poz. 191.
3 D. Stola, Wstęp…, s. 7.
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o niepodległość oraz wskazywano na potrzebę ścisłego sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Nie-
wygodne fakty dziejowe zniekształcano bądź spychano je poza ramy nauczania historii.

Znaczenie historii w propagandzie państwowej, w szczególności wycinka dziejów doty-
czącego drugiej wojny światowej i okresu powojennego, zostało szybko dostrzeżone przez 
ówczesną elitę partyjną. Wewnątrz KC PPR w 1946 r. powołano Wydział Historii Partii. Po 
zjednoczeniu z PPS analogiczna jednostka działała przy KC PZPR. Warto w tym miejscu przy-
toczyć słowa Tadeusza Rutkowskiego: „Wydział [Historii Partii KC PPR] rozpoczął działalność 
jeszcze w maju 1946 r. od gromadzenia dokumentów historii PPR […]. Materiały historyczne 
zebrano w pierwszym rzędzie od działaczy partii szczebla kierowniczego. Podjęto również 
akcję kopiowania i gromadzenia materiałów na temat ruchu robotniczego ze zbiorów innych 
instytucji i bibliotek”4. W komitetach wojewódzkich, powiatowych i miejskich także zaczęły 
powstawać jednostki organizacyjne, którym powierzono zadania gromadzenia i opracowywania 
materiałów w postaci wspomnień, wycinków prasowych, fotografii itp. Istotne miejsce zajęła 
działalność na rzecz weteranów ruchu robotniczego i pomocy rodzinom ofiar wśród członków 
KPP i PPR oraz partyzantki komunistycznej. Ponadto na IV Plenum KC PZPR podjęto decyzję 
o przystąpieniu „do werbunku towarzyszy historyków zaawansowanych, początkujących lub 
pragnących się specjalizować w tym kierunku spośród członków Partii lub [ZMP]”5. Nie było 
to jednak żadnym novum. Powstałe przy PPR, a następnie PZPR, jednostki organizacyjne, 
zajmujące się historią polskiego ruchu rewolucyjnego, oparto na strukturze WKP(b)-KPZR. 
Od historyków ze Związku Radzieckiego przejęto również ideologiczny model opracowywa-
nia faktów historycznych. Problematykę badań naukowych, podejmowanych przez uczonych 
radzieckich, nakreślił Jan Szumski: „W ZSRR badania nad historią najnowszą, historią XX w., 
były nadzorowane i sterowane przez najwyższe kierownictwo partyjne. Dla stworzenia własnej 
wizji dziejów Rosji i ZSRR, a w szczególności gloryfikacji komunistycznej partii i jej kolejnych 
wodzów, stworzono specjalne instytucje »naukowo-badawcze«, które zajmowały się pisaniem, 
a może trafniej byłoby powiedzieć – fałszowaniem i wypaczaniem historii”6. Analogiczne 
podejście do historii wprowadzono w poszczególnych państwach bloku komunistycznego. 
Poniższy artykuł ma na celu ukazanie organizacji i funkcjonowania Komisji Historii Partii 
przy Komitecie Powiatowym (KP) PZPR w Siedlcach. Zostanie podjęta próba odpowiedzi na 
następujące pytania: W jaki sposób wyglądała struktura Komisji Historii Partii (KHP)? Czym 
się zajmowała KHP w trakcie swojej działalności w omawianym okresie? Jakie miała znacze-
nie dla partii komunistycznej i władzy państwowej? W jaki sposób była uwikłana w bieżącą 
politykę wewnętrzną państwa? Powyższe pomocnicze pytania badawcze pozwalają uchwycić 
szerszy aspekt podjętej problematyki.

Bazą źródłową stały się dla mnie siedleckie partyjne materiały archiwalne: plany pracy Trójki 
Historii Polski / Komisji Historii Partii, protokoły zebrań i posiedzeń, sprawozdania, wytyczne 
przekazywane przez Warszawski Komitet Wojewódzki (WKW), pisma WKW kierowane do 
I sekretarza komitetu siedleckiego oraz materiały informacyjne przygotowane przez Zakład Historii 
Partii przy KC PZPR. Mimo że zgromadzone archiwalia dają niepełny obraz funkcjonowania 
komisji, są interesującym materiałem badawczym, umożliwiającym przybliżenie zakresu jej 

4 T. Rutkowski, Nauki historyczne w Polsce 1944–1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, Warszawa 2007, 
s. 76–77.
5 Archiwum Państwowe w Siedlcach (AP Siedlce), Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
w Siedlcach (KP PZPR), 62/1090/0/110, Pismo WKW PZPR do Komitetu Powiatowego PZPR w Siedlcach, 5 VIII 
1950 r., k. 5.
6 J. Szumski, Problem udostępniania materiałów archiwalnych w relacjach polsko-sowieckich 1945–1965, „Dzieje 
Najnowsze” 2012, nr 1, s. 136.



125

obowiązków, co pozwala również spojrzeć z szerszej perspektywy na działania instancji partyjnej 
w środowisku lokalnym.

Przyjęta przeze mnie cezura czasowa w zasadzie obejmuje lata 1949–1971. Wiąże się to z udo-
kumentowaną działalnością KHP przy KP PZPR w Siedlcach w postaci protokołów posiedzeń7. 
Informacje dotyczące prac komisji po 1971 r. można odnaleźć jedynie sporadycznie w zapiskach 
zebrań Egzekutywy Komitetu Miasta i Powiatu PZPR8.

Struktura organizacyjna
Funkcjonowanie KP PZPR w Siedlcach zostało zapoczątkowane 29 grudnia 1948 r., kiedy 

odbyło się jego pierwsze posiedzenie. W związku ze zmianą przynależności administracyjnej 
powiatu siedleckiego 30 grudnia 1948 r. nastąpiło włączenie struktur KP w Siedlcach do WKW. 
Łączyło się to z faktem zmiany granic administracyjnych województw lubelskiego i warszawskie-
go9. Stanowisko I sekretarza powierzono Kazimierzowi Sobańskiemu10, staroście powiatowemu 
w Czarnkowie oraz byłemu I sekretarzowi KP PPR w Chełmie. W 1949 r. w powiecie siedleckim 
było 2530 członków i kandydatów partii. W latach 1948–1959 w obrębie miasta Siedlce istniały: 
wspomniany KP PZPR oraz Komitet Miejski PZPR jako komitet wydzielony, bezpośrednio pod-
legający Komitetowi Wojewódzkiemu (KW) PZPR w Warszawie. Połączenie instancji nastąpiło 
1 listopada 1959 r.: powstał wówczas Komitet Miasta i Powiatu (KMiP) PZPR w Siedlcach. 
W 1960 r. liczba „partyjnych” wzrosła do 3038 osób. Kolejna zmiana organizacyjna siedleckiej 
instancji partyjnej nastąpiła w maju 1975 r. Na XVII Plenum KC zapadła decyzja o likwidacji 
powiatów. Siedlce uzyskały status miasta-stolicy województwa. Wtedy KMiP PZPR został zli-
kwidowany. Jednocześnie zainicjowano działalność KW PZPR w Siedlcach.

W myśl statutu PZPR najwyższą formą władzy dla powiatowej organizacji partyjnej była 
konferencja. Między konferencjami bieżącą pracą w powiecie kierował komitet powiatowy, który 
składał się z „21–33 członków i 10 zastępców oraz komisji rewizyjnej w składzie 3 członków 
i 3 zastępców”11. Na początku 1950 r. siedlecki komitet powiatowy liczył 23 członków. Zasiadali 
w nim: I i II sekretarz, dwaj instruktorzy KP, starosta siedlecki, szef Powiatowego Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego, komendant Milicji Obywatelskiej oraz sekretarze wybranych komitetów 
gminnych. Ponadto w pracy partyjnej uczestniczyło dziesięciu zastępców członków komitetu, 
a także trzech członków komisji rewizyjnej (KR) i analogicznie trzech zastępców członków KR. 
Komitet wybierał sześciu delegatów na konferencję wojewódzką. Egzekutywa składała się zaś 
z 7–11 członków12.

Jednostka administracyjna, zajmująca się historią ruchu robotniczego w powiecie siedleckim, 
nosiła pierwotnie nazwę Trójki Historii Partii (THP). „W skład Trójki winni wchodzić przewodni-

7 Ostatni zachowany protokół posiedzenia komisji jest datowany na 8 października 1971 r. Zob. AP Siedlce, KP 
PZPR, 62/1090/0/111, Protokół z posiedzenia Komisji Historii Partii przy KMiP PZPR – zespół ds. działaczy ruchu 
robotniczego, Siedlce, 8 X 1971 r., k. 120.
8 Zob. AP Siedlce, KP PZPR, 62/1090/0/39, Protokół nr 9 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Miasta i Powiatu 
PZPR w Siedlcach, 15 V 1972 r., k. 132.
9 Dekret z dnia 6 października 1948 r. o zmianie granic województwa lubelskiego i województwa warszawskiego, 
Dz.U. z 1948 r., nr 49, poz. 371.
10 Kazimierz Sobański sprawował funkcję I sekretarza KP PZPR w Siedlcach w okresie 15.12.1948 – 2.01.1950. 
Następnie był prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZSCH w Warszawie. W latach 1959–1974 zajmował stanowisko 
prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach, a od 1975 r. – prezesa Wojewódzkiego Zarządu PKPS w Siedlcach. 
Zob. AP Siedlce, KW PZPR, 62/785/2014, Notka biograficzna Kazimierza Sobańskiego, b.d., b.p.
11 Statut PZPR, Łódź 1950, art. 40, s. 32.
12 Ibidem, art. 41, s. 32.
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czący, zastępca i członek zwykły” – czytamy w przysłanej z Warszawy instrukcji. „W miarę możli-
wości jest wskazane, żeby do Trójki wchodziły osoby: po jednej z działów: personalnego, kontroli 
partii i członek zwykły, który ma za sobą działalność konspiracyjną z okresu przedwojennego”13. 
W posiedzeniach uczestniczyło na ogół 7–9 osób. Nierzadko brali w nich także udział I sekre-
tarze i najważniejsi sekretarze KP bądź członkowie ZMP. „Instancje powiatowe winny otoczyć 
THP większą opieką i zainteresowaniem. Przedstawiciel egzekutywy Komitetu Powiatowego 
winien uczestniczyć w zebraniach Trójki”14 – zalecano w dokumencie z 1961 r. Jednakże w wielu 
wypadkach komitety partyjne nie dostrzegały potrzeby wspierania THP, co zresztą w negatywnym 
kontekście było sygnalizowane na posiedzeniach Referatu Historii Partii w Warszawie.

Niestety data rozpoczęcia prac przez komisję jest trudna do uchwycenia. Początek jej funkcjo-
nowania przypadł najprawdopodobniej na moment scalenia PPR i PPS, co oznacza, że powstała 
pod koniec 1948 r. lub na początku 1949 r. Z tego okresu pochodzi najwcześniej datowany 
dokument: Wykaz sierot po najbiedniejszych zamordowanych członkach PPR z pow. Siedlce15. 
Wiadomo, że w 1949 r. trójka historyczna KP PZPR w Siedlcach już pracowała. Dowodzi tego 
udział jednego z działaczy siedleckich, Henryka Rajzego, na posiedzeniu Komisji Historycznej 
WKW 20 listopada 1949 r. W trakcie obrad poinformował on, że „powiat […] słabo pracuje” 
oraz że „trójka zajmie się wyszukiwaniem materiałów do historii partii”16. Jednakże pierwsze 
zachowane protokoły posiedzeń komisji pochodzą z 1950 r.

Brak dokumentacji z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych nie pozwala prześledzić spraw, które 
w tym okresie podejmowane były przez komisję. Wydaje się to niezwykle interesujące w związku 
z ważnymi wydarzeniami politycznymi: procesem stalinizacji i destalinizacji czy walki o przejęcie 
władzy w partii. W poprawce do sprawozdania z działalności za okres 1952–195717 odnotowano 
co prawda, że zebrania się odbywały, lecz materiały z posiedzeń zaginęły w KP. Jednak nawet 
na podstawie szczątkowych danych można wnioskować, iż efektywność jej prac mogła w tym 
czasie być dla zwierzchników niezadowalająca.

Ze spuścizny archiwalnej wynika, że istniały oddzielne trójki w komitecie miejskim (KM) 
i komitecie powiatowym. Brak zaangażowania i rezultatów pracy skutkował połączeniem tró-
jek działających przy KM i KP. „W dniu 19 sierpnia 1956 r. towarzysze z Trójki Historii Partii 
przy KM PZPR w Siedlcach i tow. z Trójki Historii Partii przy KP PZPR w Siedlcach zebrali 
się wspólnie celem przeanalizowania dotychczasowej pracy i doszli do wniosku, że taki stan 
dalej trwać nie może, ponieważ obie Trójki nie przejawiały żadnej pracy. Należy wytypować 
spośród siebie ludzi, którzy wejdą w skład jednej Trójki, która będzie działała na terenie miasta 
i powiatu”18 – stwierdzano w 1956 r. Podobnego zdania był także przewodniczący THP Józef 
Nazaruk19, który na jednym z zebrań powiedział, że trójka KP „nie umiała swojej pracy ustawić 

13 Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku (ADOP), Warszawski Komitet Wojewódzki PZPR 
(WKW PZPR), 1734/VI/478, Zadania Trójki Powiatowej Historii Partii, b.m., 28 VI 1950 r., k. 134.
14 ADOP, WKW PZPR, 1734/VI/478, Wnioski o pracy Trójek Historii Partii przy KP PZPR, b.m., 30 XI 1961 r., 
k. 21.
15 AP Siedlce, KP PZPR, 62/1090/0/110, Wykaz sierot po najbiedniejszych zamordowanych członkach PPR z pow. 
Siedlce, 16 XII 1948 r., k. 1.
16 ADOP, WKW PZPR, 1734/VI/478, Protokół z zebrania Komisji Historycznej KW, b.m., 20 XI 1949 r., k. 4.
17 AP Siedlce, KP PZPR, 62/1090/0/110, Poprawka do sprawozdania z działalności Trójki Historii Partii przy KM 
i KP za okres 1952–1975, b.d., k. 110.
18 AP Siedlce, KP PZPR, 62/1090/0/110, Sprawozdanie z działalności Trójki Historii Partii przy KM PZPR 
w Siedlcach za okres od czerwca do listopada 1956 r., 13 XI 1956 r., k. 44.
19 Według protokołu posiedzenia Trójki Historii Partii z 10 lutego 1958 r., Nazaruk stracił stanowisko przewod-
niczącego po tym, jak wyłoniona komisja w celu zbadania sprawy jego przynależności do przedwojennej KPP 
stwierdziła, iż podszywał się pod członka KPP, co kwalifikowało go do wyrzucenia z partii. Odstąpiono jednak 
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na lepszym poziomie oraz za mało zwracała się do Komitetów Pow[iatowego] i Miej[skiego] 
o pomoc”20. W listopadzie 1959 r., podczas wspomnianej na wstępie kolejnej reorganizacji struktur 
partyjnych, trójka została włączona do KMiP PZPR w Siedlcach.

Do ówczesnego I sekretarza KMiP w powiecie siedleckim, Aleksandra Papiernika21, 13 grud-
nia 1962 r. wpłynęło pismo z Wydziału Propagandy, Oświaty i Kultury WKW PZPR w sprawie 
wytycznych dotyczących powołania KHP przy KMiP22. Czytamy w nim: „Obecnie w związku 
z nowymi zadaniami odtworzenia działalności ruchu rewolucyjnego okresu międzywojennego, 
lat okupacji i wyzwolenia nazwa [Trójki] już dawno utraciła swój sens, ponieważ najczęściej 
należy do nich 3–10 towarzyszy. Potrzeba szerszej pracy, kolektywne decydowanie w sprawie 
opiniowania wniosków na rentę i odznaczenia przyczyniły się do zwiększenia ich składu”23. 
Stwierdzono, że praca dotychczasowych THP była często nieefektywna, ich składy osobowe zaś 
pozostawały niezmienne przez dłuższy czas. Powodowało to, że w ocenie WKW dotychczasowe 
jednostki nie potrafiły podołać wszystkim powierzonym obowiązkom. Sytuacja Siedlec nie była 
wyjątkowa. Warszawa podobnie źle oceniała inne podległe jej jednostki.

Na styczniowym posiedzeniu Egzekutywy KMiP PZPR w Siedlcach w 1963 r. powoła-
no KHP. Jej pierwsze posiedzenie plenarne odbyło się 8 lutego. Po szerokiej dyskusji wokół 
przytoczonego powyżej pisma WKW i uchwały egzekutywy KMiP, które w tak złym świetle 
przedstawiały dotychczasowe dokonania siedleckie, wybrano trzynastu członków komisji oraz 
skład pięcioosobowego prezydium (w tym przewodniczącego, zastępcę, sekretarza oraz dwóch 
członków). Zaprotokołowano: „cała komisja będzie zbierała się nie więcej jak raz na miesiąc, 
nie rzadziej jak raz na dwa miesiące. Prezydium komisji będzie zbierało się częściej”24. Dzięki 
przeprowadzonym zmianom organizacyjnym można było zaobserwować znaczne usprawnienia 
prac komisji. Wyłonione prezydium kontynuowało prace typowo historyczne oraz badania sytuacji 
życiowej najbliższych członków rodzin byłych działaczy komunistycznych.

Zadania KHP przy KP PZPR
Wśród obowiązków komisji wskazywano na gromadzenie i przesyłanie do WKW dokumen-

tacji archiwalnej, m.in. akt sądowych z procesów politycznych sprzed 1939 r. i z okresu okupa-
cji czy przedwojennych materiałów policyjnych, a także odezw, czasopism i fotografii. Cytat 
źródłowy – sformułowany naturalnie w ówcześnie używanym języku – pozwoli zorientować się 
w tematyce, która miała stać się przedmiotem badań komisji historycznych. „Masowe wydarzenia 
rewolucyjne w zaborze carskim, strajki i wystąpienia w latach II Rzeczpospolitej oraz w czasie 
okupacji niemieckiej; przeprowadzenie reformy rolnej w latach 1944–1945; udział w zagospoda-
rowaniu Ziem Odzyskanych; walka klasowa w latach 1944–1948 (w szczególności problematyka 
»band reakcyjnych«, antyrządowej działalności Kościoła katolickiego, działalności Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, poległych w trakcie walk); rozwój przemysłu w latach 1944–1949; jak 

od wyciągnięcia tak daleko idących konsekwencji i udzielono jedynie nagany. Zob. AP Siedlce, KP PZPR, 
62/1090/0/110, Protokół z zebrania Trójki Historii Partii przy KM i KP PZPR w Siedlcach, 10 II 1958 r., k. 83.
20 AP Siedlce, KP PZPR, 62/1090/0/110, Protokół z zebrania Trójki Historii Partii przy KMiP, 19 VIII 1956 r., 
k. 34.
21 Aleksander Papiernik od 28 czerwca 1953 r. do 1 listopada 1959 r. sprawował funkcję I sekretarza KP, w latach 
1959–1967 zaś był I sekretarzem KMiP. Zob. AP Siedlce, KP PZPR, 62/1090, Inwentarz archiwalny, t. 177, s. 7.
22 AP Siedlce, KP PZPR, 62/1090/0/110, Wytyczne w sprawie powołania Komisji Historii Partii przy KP / KM 
PZPR, 13 XII 1962 r., k. 169.
23 Ibidem.
24 AP Siedlce, KP PZPR, 62/1090/0/111, Protokół z zebrania Komisji Historii Partii, 8 II 1963 r., k. 3.
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również powstanie spółdzielni produkcyjnych i ich funkcjonowanie”25. Ponadto Referat Historii 
Partii WKW polecił wyszukiwanie byłych działaczy komunistycznych w celu zebrania od nich 
relacji. Partyjni „historycy” snuli rozważania na temat metodologii, traktując wspomnienia jako 
istotne źródło dla badania ruchu komunistycznego. W PZPR-owskim memoriale czytamy: „histo-
rycy przywiązują dużą wagę do wspomnień i relacji, ponieważ pomagają one nie tylko odtworzyć 
atmosferę badanego okresu, wydobyć ważne dla historii fakty i szczegóły, których niejednokrotnie 
nie znajdzie się w dokumentach, […] wspomnienia i relacje stanowią jedynie dostępne źródło 
dla badacza historii”26. Jednakże przestrzegano przed skrajnym subiektywizmem i wskazano na 
czynniki, które decydują o zniekształceniu faktów. Można powiedzieć, że przestrzegając przed 
subiektywizmem źródeł, funkcjonariusze postępowali zgodnie z regułami metodologicznymi. 
Reprezentatywna dla ówczesnej historiografii Celina Bobińska stwierdzała: „Te ostatnie [wywia-
dy i wspomnienia – T.S.] w odróżnieniu od materiału socjologicznego będą miały w zasadzie te 
same cechy i charakter co tradycyjne materiały pamiętnikarskie z czasów dawniejszych, a także te 
same wady, wynikające z zawodności pamięci ludzkiej, z egocentryzmu właściwego zwierzeniom, 
zamierzonym jako źródło historyczne. Wydobyte jednak z pamięci ludzkiej przez samego historyka, 
często według jego kwestionariusza, w jakimś stopniu mogą one w sposób planowy i zamierzony 
uzupełnić luki i białe plamy na mapie roboczej koncepcji badacza”27. Warto odnotować również, 
że w instrukcjach dotyczących przeprowadzania wywiadów WKW polecił uwzględnianie wspo-
mnień odnoszących się do działalności podziemia niepodległościowego tylko w wypadku przed-
stawienia go w zdecydowanie negatywnym świetle. Zaznaczano: „Pisać można o reakcji, jeśli to 
kompromituje jej zdradziecką działalność w stosunku do narodu polskiego i klasy robotniczej”28. 
Już tylko to stwierdzenie wskazywałoby na brak obiektywizmu ze strony osób podejmujących się 
opracowywania wspomnień. Komitet wojewódzki polecił także przeprowadzenie akcji ankieto-
wej wśród dawnych działaczy Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, PPS-Lewicy, KPP 
z lat 1905–1939, a także działaczy ruchu ludowego, którzy podjęli współpracę z KPP oraz PPR. 
Ponadto KHP została zobligowana do dokonania spisu wszystkich akt pochodzących z archiwów 
fabrycznych w obawie przed ich zniszczeniem29.

Drugą z funkcji komisji była organizacja pomocy materialnej dla byłych działaczy komuni-
stycznych i ich rodzin. Komisje rozstrzygały w kwestiach rent i dodatków socjalnych, poprawy 
warunków mieszkaniowych „zasłużonych towarzyszy” itp. Z informacji z 5 września 1967 r. 
wynika, że na obszarze miasta i powiatu Siedlce było 26 osób pobierających renty specjalne, 
w tym 8 byłych działaczy i 18 wdów po zmarłych aktywistach. Przyglądano się bliżej ich sytuacji 
bytowej, podnoszono problem aktualnego stanu zdrowia osób otrzymujących renty. „Na ogólny 
stan 18 wdów po działaczach i funkcjonariuszach MO zamordowanych, […] 6 wdów jest chorych, 
9 określających się mianem słabego zdrowia, natomiast o dobrym zdrowiu jest [sic!] zaledwie 
3 wdowy”30 – czytamy. Komisja wskazywała, że potrzebna jest większa troska o polepszenie 
warunków życiowych osób pobierających renty. Nie był to jedyny głos w tej kwestii. Na posie-
dzeniach komisja często zajmowała się podobnymi przypadkami, w szczególności w odniesieniu 
do przydzielania bądź odmowy przyznania rent i zapomóg, podwyższenia stawek rentowych czy 
rozpatrywania wniosków o leczenie sanatoryjne. Wydaje się, że działalność KHP, a szerzej także 

25 AP Siedlce, KP PZPR, 62/1090/0/110, Plan pracy Trójek Historii Partii przy WKW PZPR, b.d., k. 4.
26 AP Siedlce, KP PZPR, 62/1090/0/110, Uwagi o pisaniu wspomnień przez działaczy rewolucyjnych, grudzień 
1960 r., k. 148.
27 C. Bobińska, Historyk, fakt, metoda, Warszawa 1964, s. 177–118.
28 ADOP, WKW PZPR, 1734/VI/478, Zadania Trójki Powiatowej Historii Partii, b.m., b.d., k. 134.
29 AP Siedlce, KP PZPR, 62/1090/0/110, Pismo do KP PZPR w Siedlcach, 5 X 1950 r., k. 7.
30 AP Siedlce, KP PZPR, 62/1090/0/111, Informacja z przeprowadzonych rozmów z działaczami ruchu ludowego 
i wdowami po działaczach na terenie pow. Siedlce, 5 IX 1967 r., k. 68.
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KP PZPR w Siedlcach, odgrywała ważną rolę w życiu społecznym działaczy komunistycznych 
i ich rodzin, choć skala pomocy jest trudna do ustalenia. Pomimo starań komisja nie ustrzegła się 
błędów proceduralnych. Liczne uchybienia przy rozpatrywaniu wniosków o pomoc materialną 
wytknął jej komitet warszawski. W 1968 r. Referat ds. Działaczy Ruchu Robotniczego przy WKW 
PZPR wystosował pismo do powiatowych instancji partyjnych, również do siedleckiego KMiP. 
Instruował w nim w sprawie przyznawania rent specjalnych oraz odznaczeń państwowych31. 
Nader częste były przypadki błędnych lub niekompletnych wniosków przygotowywanych przez 
członków komisji. Aby uniknąć dalszych nieprawidłowości, zwierzchnictwo ujednoliciło zasady 
korzystania ze specjalnych uprawnień. Wprowadzono konkretne zasady, np. długi staż w ruchu 
komunistycznym upoważniał do pobierania rent, wyznaczono też ich wysokość, a także ustalono 
wykaz dokumentów niezbędnych do jej uzyskania. Zmianom podlegały też wymogi stawiane przy 
nadawaniu odznaczeń państwowych, począwszy od Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia 
Polski. Pozwoliło to usprawnić dotychczasową pracę komisji partyjnych i uniknąć dalszych 
błędów formalnych.

Komisja organizowała z byłymi działaczami oraz rodzinami zmarłych aktywistów spotka-
nia, które odbywały się w szkołach i zakładach pracy. „Tow[arzysz] Nazaruk zwrócił uwagę na 
konieczność organizowania spotkań z rodzinami poległych. Następnie podkreślił konieczność 
oddziaływania starych działaczy na młodszą kadrę robotników, techników i inżynierów”32 – czy-
tamy w protokole jednego z posiedzeń. To oddziaływanie było jednak, jak się wydaje, jedynie 
iluzoryczne. W pracach komisji uwzględniano także spotkania z młodymi ludźmi. W ramowym 
planie działalności komisji na rok 1965 r. ustalono organizację dziesięciu spotkań z młodzieżą, 
w tym z grupami harcerskimi.

Przy okazji zbliżających się rocznic lub świąt komisja występowała z wnioskami o nadanie 
odznaczeń zasłużonym działaczom komunistycznym. W protokole z 1964 r. czytamy: „zabrał głos 
sekretarz propagandy tow[arzysz] Cipkowski33, – który zaznaczył, iż w związku ze zbliżającymi 
się w tym roku obchodami XX-lecia Polski Ludowej naszym zadaniem będzie wytypowanie 
towarzyszy do odznaczeń państwowych za ich trud i walkę włożonych do zbudowania Polski 
Ludowej”34. Dla wybranych przez partię działaczy przewidziano m.in. Krzyż Oficerski i Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi czy Order Sztandaru Pracy35. Komisja uaktyw-
niała się przy okazji uroczystości rocznicowych i świąt państwowych. Do udziału w świętowaniu 
dopingowano członków i działaczy PZPR.

Przykładem stalinowskiej akcji upamiętnienia była sprawa uhonorowania Feliksa Dzierżyńskie-
go w 1951 r. W lutym tego roku Referat Historii Partii z Warszawy zobowiązał siedlecką instancję 
partyjną do nadesłania wykazu ulic, obiektów, tablic pamiątkowych czy pomników noszących imię 
Feliksa Dzierżyńskiego. W wypadku stwierdzenia braku jakichkolwiek form jego uczczenia KP 

31 AP Siedlce, KP PZPR, 62/1090/0/111, Pismo I sekretarza KP w Siedlcach dotyczące trybu postępowania przy 
składaniu wniosków o renty dla działaczy ruchu robotniczego, 8 IV 1968 r., k. 80.
32 AP Siedlce, KP PZPR, 62/1090/0/111, Protokół z posiedzenia Komisji Historii Partii przy KMiP PZPR w Siedl-
cach, 20 XI 1964 r., k. 21.
33 Tadeusz Cipkowski zajmował stanowisko sekretarza ds. propagandy w latach 1962–1967. Następnie był 
I sekretarzem KMiP. Zob. ADOP, WKW PZPR, 72/1733/258, Akta osobowe Tadeusza Cipkowskiego, b.m., b.d., 
k. 4; AP Siedlce, KP PZPR, 62/1090, Inwentarz archiwalny, t. 177, s. 7.
34 AP Siedlce, KP PZPR, 62/1090/0/111, Protokół z zebrania Komisji Historii Partii przy KMiP PZPR, 4 VI 1964 r., 
k. 19.
35 Order ustanowiony na mocy ustawy z dnia 2 lipca 1949 r. Zob. Dz.U. z 1949 r., nr 41, poz. 301. Mógł być przy-
znawany osobom, zakładom pracy czy instytucjom, a nawet jednostkom terytorialnym, za wszelkie osiągnięcia: 
począwszy od dziedziny gospodarki, a skończywszy na nauce i kulturze. Zob. W. Bigoszewska, Polskie ordery 
i odznaczenia, Warszawa 1989, s. 107.



130

w Siedlcach miał nadesłać spis obiektów mogących otrzymać imię twórcy Czeka. „Sprawę należy 
traktować jako b[ardzo] pilną, gdyż przypuszczać należy, że KC deleguje komisję, która zbada 
sprawę na miejscu”36 – działacze z Siedlec spodziewali się najgorszego. W odpowiedzi I sekretarz 
KP Michał Pożywiłek37 zawiadamiał centralę: „dotychczas żadnych obiektów jak też ulic i pla-
ców imieniem [sic!] F. Dzierżyńskiego na terenie tut[ejszego] powiatu się nie znajduje. Obecnie 
Prezydium MRN38 w Mordach zaprojektowało przemianować ulicę 11 Listopada w m[ieście] 
Mordy, nadając imię Feliksa Dzierżyńskiego”39. Ostatecznie na Dzierżyńskiego przemianowano 
ulicę Kościelną, co połączono dodatkowo z obchodami rocznicy powstania Armii Czerwonej. 
Takie polecenia nie były wyjątkowe. Centrala partyjna wielokrotnie nakazywała zmiany nazw 
ulic i placów w związku z odpowiednimi obchodami i rocznicami.

Przewodniczący KHP przy KMiP w Siedlcach uczestniczył w pracach komisji weryfikacyj-
nej, której celem było wyjaśnienie okoliczności śmierci działaczy partyjnych, funkcjonariuszy 
służb bezpieczeństwa lub osób wspierających działania władzy komunistycznej, o które to czyny 
obwiniano „bandy reakcyjnego podziemia”. Co więcej, w dokumentacji Wydziału Propagandy 
i Agitacji WKW można odnaleźć meldunki i notatki Bazylego Ignaciuka40, ówczesnego prze-
wodniczącego KHP, odnoszące się do wymordowania osób wyznania mojżeszowego wiosną 
1945 r. w Mordach. „Dnia 6 sierpnia 1963 r. dostałem polecenie udania się do miasta Mordy pow. 
Siedlce celem wypełnienia arkuszy personalnych pomordowanych osób przez bandę morderców 
w nocy z dnia 26–27 III 1945 r., gdzie zostali [sic!] pomordowani osoby wyznania mojżeszowego 
i katolicy”41 – czytamy. Ignaciuk odbył wiele rozmów z mieszkańcami oraz funkcjonariuszami 
MO, badającymi powyższą sprawę. Na podstawie informacji otrzymanych od przesłuchanych 
świadków stwierdził: „by ich [Żydów] się pozbyć, nie oddać zrabowanych rzeczy, nie zapłacić 
za domy – wymordowano ich”42. Sugerowałoby to ostry konflikt między Polakami a ludnością 
żydowską na tym terenie. Jedna z relacji wskazała z kolei, że winny był oddział partyzancki, 
który zagrabił mienie po zamordowanych. Komisja weryfikacyjna została jednakże niebawem 
rozwiązana, a zakres jej kompetencji przejęła KHP.

Z literatury przedmiotu wiadomo, że częste były przypadki, gdy zebrane w KHP materiały 
wykorzystywane były do walki wewnętrznej w PZPR. Piotr Osęka opisał, jak proces ten wyglą-
dał w okresie walki z „odchyleniem prawicowo-nacjonalistycznym”: „ciężar prowadzonych 
dochodzeń spoczął na barkach trzech instytucji: CKKP, MBP i Wydziału Historii Partii przy KC 
PZPR. Przesłuchiwano świadków, zbierano relacje, gromadzono anonimowe donosy […], sięg-
nięto także po dokumenty z okresu międzywojennego”43. Nie wykluczam, że takie rzeczy działy 

36 AP Siedlce, KP PZPR, 62/1090/0/110, Pismo do KP PZPR w Siedlcach, 10 II 1951 r., k. 13.
37 Michał Pożywiłek funkcję I sekretarza sprawował od grudnia 1950 r. do września 1952 r. Zob. ADOP, WKW 
PZPR, 72/1733/1511, Akta osobowe Michała Pożywiłka, b.d., k. 41.
38 Miejskiej Rady Narodowej.
39 AP Siedlce, KP PZPR, 62/1090/0/110, Pismo do Referatu Historii Partii w Warszawie, 28 II 1951 r., k. 12.
40 Bazyli Ignaciuk zajął stanowisko przewodniczącego Trójki Historii Partii po usunięciu przez komisję z tej 
funkcji J. Nazaruka. Wraz z powołaniem Komisji Historii Partii został jej sekretarzem. Był również członkiem 
Komisji Weryfikacyjnej przy KMiP PZPR w Siedlcach. Od 1949 r. był ponadto członkiem Komitetu Powiatowe-
go i Egzekutywy KP PZPR w Siedlcach. Zob. AP Siedlce, KP PZPR, 62/1090/110, Protokół z zebrania Komisji 
Historii Partii przy KM i KP PZPR w Siedlcach, 10 II 1958 r., k. 83; ADOP, Komitet Powiatowy PZPR (dalej: KP 
PZPR), 72/2537/104, Członkowie Komitetu Powiatowego PZPR w Siedlcach, 4 II 1949 r., k. 43.
41 ADOP, WKW PZPR, 1734/VI/496, Notatka [sekretarza Komisji Historii Partii Bazylego Ignaciuka], b.m., 
8 VIII 1963 r., k. 23.
42 Ibidem.
43 P. Osęka, Sumienie partii. Rola i znaczenie Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej [w:] PZPR jako machina…, 
s. 90.
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się też w siedleckim komitecie powiatowym, choć dotychczas nie udało się odnaleźć żadnych 
przesłanek na potwierdzenie takiej tezy.

Członkowie komisji komentowali na posiedzeniach bieżące wydarzenia polityczne. Jesienią 
1957 r., po likwidacji czasopisma „Po Prostu”, doszło do zamieszek ulicznych w stolicy z udziałem 
studentów. „Co do wystąpień młodzieży w związku z likwidacją pisma »Po Prostu«, wywołanych 
na wyższej uczelni w Warszawie, podjęta została uchwała o potępieniu takowych i ukaraniu 
wszystkich, którzy brali udział w terenie”44 – czytamy w jednym z dokumentów. Widać zatem 
wyraźnie, że członkowie komisji zgodnie powtarzali przychodzące z KC oraz WKW komunika-
ty. Zabieranie głosu na tematy bieżące nie należało w żaden sposób do zadań stawianych przed 
KHP. Podobne wypowiedzi, padające z ust członków tegoż gremium przy różnych okazjach, 
odzwierciedlały oficjalne stanowisko partii. Bezrefleksyjnie powtarzając slogany propagando-
we, umacniali obraz jednomyślności w szeregach partii różnych szczebli. Mechanizm ten opisał 
Krzysztof Dąbek: „Na forum publicznym obowiązywał rytuał i jednomyślność, a przedstawienie 
własnej odmiennej opinii groziło utratą stanowiska”45.

Nie bez echa przeszedł także list biskupów polskich do biskupów niemieckich, podpisany 
18 listopada 1965 r. w trakcie obrad Soboru Watykańskiego II. „Wystąpienie ich, przeproszenie 
biskupów niemieckich i zaproszenie na naszą ziemię polską w imieniu całego narodu polskiego 
szkaluje i obraża nie tylko żywych, lecz 6 milionów Polaków, którzy oddali swą krew i życie dla 
dobra Polski Ludowej”46 – deklarowali partyjni „historycy”. Wezwano wówczas władze rządowe 
do wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec odpowiedzialnych za wydanie orędzia. Był to 
kolejny przykład potwierdzający zależność prac komisji od oficjalnych poglądów na wydarzenia 
społeczno-polityczne.

Podsumowanie
Na podstawie spuścizny aktowej można wnioskować, że działająca w Siedlcach KHP miała 

szeroki zakres obowiązków. Najwięcej czasu poświęcano sprawom bieżącym związanym z pomocą 
byłym działaczom komunistycznym oraz ich bliskim. Stałym punktem planu rocznego prac komisji 
było także organizowanie spotkań członków KPP i PPR z młodzieżą. Spotkania takie odbywały 
się zarówno w szkołach, jak i zakładach pracy. Ponadto na posiedzeniach obradowano na temat 
przebiegu obchodzonych w Polsce Ludowej uroczystości i rocznic. Nie brakowało również odnie-
sień do aktualnej sytuacji politycznej, zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i wewnątrzpartyjnej.

Praca komisji skupiała się na otrzymywanych od WKW zaleceniach i wytycznych. Własne 
inicjatywy dotyczyły spraw o zdecydowanie mniejszym znaczeniu. Na początku działalność 
komisji pozostawiała wiele do życzenia. Stąd głosy krytyki pod jej adresem i następujące zmia-
ny organizacyjne. Jednak można również zauważyć, że od 1956 r. działania komisji bardzo się 
poprawiły, stały się skuteczniejsze.

Widoczna była bezpośrednia zależność komisji od wyższych władz partyjnych, zarówno na 
szczeblu powiatowym, jak i wojewódzkim i centralnym. W dokumentach wewnętrznych można 
zauważyć propagandową nowomowę elit ruchu komunistycznego, który z kolei czerpał z wzorców 
radzieckich. Stwierdzić należy, że faktyczna rola komisji historycznych w PZPR, zwłaszcza na 
poziomie powiatu, była często wyłącznie iluzoryczna. Komisja nie wywierała większego wpływu 
na trendy w przedstawianiu przeszłości czy szeroko rozumianą politykę pamięci. O takich spra-

44 AP Siedlce, KP PZPR, 62/1090/0/110, Sprawozdanie [Trójki Historii Partii przy KM i KP PZPR w Siedlcach 
za okres działalności od m-ca 1 czerwca 1957 r. do m-ca 28 lutego 1959 r.], 4 III 1959 r., k. 106.
45 K. Dąbek, PZPR – retrospektywy portret własny, Warszawa 2006, s. 171–172.
46 AP Siedlce, KP PZPR, 62/1090/0/111, Protokół z posiedzenia KHP, 20 XII 1965 r., k. 31.
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wach decydowały egzekutywy partyjne, a przede wszystkim odpowiednie wydziały w komitetach 
wojewódzkich i KC. Komisje historyczne pełniły funkcję wykonawcy poleceń. Trzeba również 
pamiętać, że mimo szerokiego zakresu działalności rezultaty prac komisji w postaci materiałów 
źródłowych lub publikacji często odznaczały się wybiórczym doborem faktów, a nawet ich 
fałszowaniem. Zgadzam się ze słowami Zbigniewa Romka, który stwierdził: „jeżeli brakowało 
faktów potrzebnych do uzasadnienia »słusznej tezy«, tworzono je, sięgając wprost po kłamstwa”47. 
Opracowania różnych szczebli KHP nie mają dziś dla nas wartości naukowej. Są źródłem histo-
rycznym, pozwalającym poznać propagandowe metody oddziaływania na historię.

Praca komisji historycznych wewnątrz struktur PZPR uwidoczniła nie tylko potrzebę opieki 
nad zasłużonymi działaczami, lecz także pozwoliła dostrzec istotną rolę historii w życiu politycz-
nym ówczesnej Polski. Wiedza historyczna stanowiła jeden z głównych elementów propagandy. 
Licznie zgromadzone wspomnienia, opracowania, organizowane spotkania czy odczyty miały 
zaświadczać o słuszności obranej drogi „do socjalizmu” przez państwo polskie.

47 Z. Romek, Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944–1989. Uwarunkowania 
organizacyjne oraz ideologiczno-polityczne, Lublin 2010, s. 268.
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„Były błędy w naszej przyjaźni”. odwilż 1956 r. 
w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 
(zarys problematyki)

Proces przemian polityczno-społecznych w PRL w latach 1954–1957, zwany skrótowo odwilżą, 
znacząco skorygował lub zmienił nie do poznania większość elementów zastanej rzeczywistości. 
Jego kulminację stanowiły wydarzenia Października 1956 r. Uznanie go za najważniejszą cezurę 
wewnętrzną dziejów polskiego państwa komunistycznego nie budzi większych kontrowersji1. 
Stopień represyjności, izolacjonizmu, faktycznego dyktatu ideologii komunistycznej czy nawet 
podległości Związkowi Sowieckiemu miał już nigdy nie wrócić do poprzedniego stanu, mimo że 
scentralizowany system władzy nie został naruszony. Sama odwilż stanowiła przypadek auten-
tycznego i nieczęsto spotykanego ożywienia społecznego, tym wyraźniejszego, że intensywnie 
kontrastującego z poprzedzającym okresem stalinowskiej centralizacji życia publicznego. Towa-
rzyszył temu wyraźny ferment w instytucjach władzy. Wydaje się, że jego niepoślednią przyczyną 
było gwałtownie naruszające przyzwyczajenia i psychologiczne uwarunkowania „wierzących” 
komunistów rozpowszechnienie treści tzw. tajnego referatu Nikity Chruszczowa z XX Zjazdu 
KPZR, bezprecedensowo piętnującego błędy nieomylnego wcześniej w ich mniemaniu najwyż-
szego kierownictwa. Dzieła dezorganizacji dopełniły złagodzenie represji, siła inercji i brak 
utrwalonego przywództwa. Aktywność społeczna i kryzys struktur partyjno-państwowych ujawniły 
swoje skutki także w obrębie masowych organizacji społecznych. Celem artykułu jest opisanie 
przebiegu odwilży w jednej z nich, mianowicie w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 
(TPPR). Z racji zarówno wielowątkowości tej tematyki, jak i niepełnego na obecnym etapie 
badań dostępu do źródeł, wypada wyrazić nadzieję, że poniższe ustalenia zostaną rozszerzone 
w przyszłości.

Opisywana organizacja, nawet w obfitującej w fasadowe twory przestrzeni publicznej PRL, 
stanowiła przypadek nietypowy. Była najliczniejszym stowarzyszeniem pierwszej połowy lat 
pięćdziesiątych. Jesienią 1955 r. oficjalna liczebność jego szeregów przekraczała 7,5 mln. Te 
niecodzienne dla peerelowskiej organizacji masowej rozmiary TPPR zawdzięczało w przeważa-
jącej mierze zbiorowemu wpisywaniu w poczet członków uczniów szkół i pracowników dużych 
zakładów oraz wytężonym wysiłkom stosunkowo nielicznej grupy działaczy, aby każda kampania, 
odczyt i zebranie procentowały rozrostem struktur. W apogeum stalinizmu do uzyskania statusu 
członka wystarczało samo wykupienie rocznej legitymacji, co znacząco ułatwiało poprawę i tak 
już zadowalających statystyk. Uważam, że dominującą funkcją tych zabiegów było wykazywanie 
popartej „twardymi liczbami” czystości ideologicznej społeczeństwa, z którą przyjazna postawa 
wobec ZSRR była przecież uznawana za jednoznaczną. Adresatami takiej manifestacji byli na 
różnych jej poziomach aparatczycy partyjni oraz towarzysze sowieccy. Skutkowało to jednak 

1 Np. K. Kersten, Rok 1956 – przełom? Kontynuacja? Punkt zwrotny? [w:] Polska 1944/45–1989. Studia i mate-
riały, t. 3, Warszawa 1997, s. 7–18; P. Machcewicz, Zmiana czy kontynuacja? Polska przed i po Październiku ’56 
[w:] PRL. Trwanie i zmiana, red. D. Stola, M. Zaremba, Warszawa 2003, s. 119–158.
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tworzeniem wirtualnej rzeczywistości, wedle której rzesze społeczeństwa autentycznie wyrażały 
poparcie idei przyjaźni. Taka autosugestywna wizja mogła skutecznie wypierać stan faktyczny 
z umysłów działaczy. Działalność towarzystwa ogniskowała się wokół propagowania oficjalnego 
wizerunku Związku Sowieckiego: przede wszystkim jako wyzwoliciela spod okupacji niemieckiej, 
hojnego darczyńcy i idealnego wzorca trwającej przebudowy ustrojowej. Towarzystwo zachęcało 
też do prób wdrażania rozwiązań sowieckich w praktyce. Repertuar środków propagandy zasad-
niczo nie wykraczał poza charakterystyczne dla epoki cykliczne obchody rocznicowe, odczyty 
i pogadanki, występy artystyczne, projekcje filmów, gazetki ścienne itp.2

Niefortunna reorganizacja
Zanim trendy destalinizacyjne rozprzestrzeniły się na dobre, struktura terenowa Towarzystwa 

została poddana reformie, modyfikującej sam sposób działania ruchu na rzecz przyjaźni polsko-
-radzieckiej na poziomie gromad czy zakładów pracy. Decyzja została podjęta najpóźniej na 
plenum Zarządu Głównego 19 lipca 1955 r.3 Oficjalnie zmiany uchwalono na V Zjeździe TPPR, 
obradującym 8–9 października 1955 r. Posiedzenia najwyższej formalnie instancji stowarzyszenia 
przebiegały w atmosferze triumfu, kreowanego obficie przytaczanymi statystykami, mającymi 
dowodzić wszechstronnego rozwoju towarzystwa. Właśnie osiągniętymi dotychczas sukcesami, 
uprawniającymi do rozpoczęcia kolejnego etapu lansowania przyjaźni, ale też wyczerpującymi 
możliwości starej formuły, uzasadniano nowe rozwiązania zawarte w znowelizowanym statucie. 
W myśl jego zapisów dotychczasową siatkę kół terenowych TPPR postanowiono zastąpić komi-
sjami koordynacyjnymi, zrzeszającymi kilkunastu delegowanych przedstawicieli POP PZPR, 
stronnictw, związków zawodowych i organizacji społecznych, takich jak np. Związek Samopomocy 
Chłopskiej czy Liga Kobiet. Tłumaczono, że jest to kolejny krok ku „uspołecznieniu” propagowa-
nia przyjaźni. Przekonywano, że ogólnonarodowa „idea przyjaźni” wobec rosnącej popularności 
nie może być zmonopolizowana przez jedno stowarzyszenie – trzeba się nią podzielić z innymi 
podmiotami organizacyjnymi4. Rzeczywiście, w poprzednich latach wiele inicjatyw, takich jak 
doroczne miesiące pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej czy kursy języka rosyjskiego, realizo-
wano za pośrednictwem doraźnych instancji międzyorganizacyjnych. Bardziej radykalną i płodną 
w skutki zmianą okazała się likwidacja biur zarządów powiatowych (ZP) Towarzystwa, czyli 
zwolnienie jedynych poniżej poziomu województwa pracowników etatowych. Ich dalszą pracę 

2 Szerzej na ten temat: F. Gończyński-Jussis, Narzędzie stalinizacji. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 
w terenie na przykładzie Lubelszczyzny (1948–1956) [w:] Zimowa Szkoła Historii Najnowszej. Referaty, red. 
M. Hańderek, Ł. Kamiński, Warszawa 2015, s. 40–51; J.C. Behrends, Agitation, Organization, Mobilization. The 
League for Polish-Soviet Friendship in Stalinist Poland [w:] The Sovietization of Eastern Europe. New Perspectives 
on Postwar Period, red. B. Apor, P. Apor, E.A. Rees, Washington 2008, s. 181–198; M. Chłopek, „Zdumiewający 
świat”. ZSRR i ludzie radzieccy w propagandzie Polski Ludowej lat 1944–1956, Radzymin 2015, s. 123–131.
3 E. Orłowska, Z czym idziemy na V Krajowy Zjazd, „Biuletyn Aktywisty TPPR” 1955, nr 3, s. 20–23. We wrześniu 
ZG przekazał niższym instancjom polecenie złożenia wypowiedzeń pracownikom zarządów powiatowych do końca 
miesiąca, co faktycznie wprowadzało jeszcze nieusankcjonowane nowe porządki. Zob. Archiwum Państwowe 
w Szczecinie (AP Szczecin), Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (ZW TPPR), 53, 
Protokół z posiedzenia prezydium ZW, 15 IX 1955 r., b.p. Stwierdzenie, z jakiego szczebla wyszła inicjatywa 
przekształceń, wymaga dalszych badań.
4 S. Ignar, Referat sprawozdawczy Zarządu Głównego TPPR, „Biuletyn Aktywisty TPPR” 1955, nr 5, s. 16–17; 
Statut Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, „Biuletyn Aktywisty TPPR” 1955, nr 5, s. 33; Archiwum Akt 
Nowych (AAN), Naczelna Organizacja Techniczna (NOT), 1966, O pracy pozjazdowej Towarzystwa Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej i powołaniu Komisji Koordynacyjnych, 9 XI 1955 r., k. 125–128. W niezmienionej formie 
miały funkcjonować Szkolne Koła Przyjaciół ZSRR. Do ich pracy nie wysuwano zastrzeżeń i znalazły się one 
poza obrębem odwilżowych przewartościowań.
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uznano za niepotrzebną z chwilą wprowadzenia nowego typu stałych legitymacji członkowskich 
(wcześniejsze wymieniano co roku) i postulowanego ograniczenia sprawozdawczości. Oprócz 
tego wskazywano na fakt, że nowa sytuacja zwiększy rolę aktywu społecznego5, jak eufemistycz-
nie nazywano niewynagradzanych pensjami członków ZP. Reforma w oficjalnym uzasadnieniu 
wpisywała się więc w antybiurokratyczne tendencje tych miesięcy, jednak rzeczywiste intencje 
jej pomysłodawców nie były jasne: w grę mogły wchodzić zarówno oszczędności na etatach, jak 
i chęć przerzucenia części ciężaru prac na barki ludzi z zewnątrz i rozmycie odpowiedzialności za 
wyniki osiągane na prowincji. Nie można wykluczyć, że zarzucony system zarządzania tzw. tere-
nem uznano za niewydolny. Rewolucyjne wręcz zmiany praktycznie likwidowały dotychczasowe 
struktury poniżej poziomu prezydium ZP, tworząc zamiast nich organy słabiej nadzorowane 
i wymagające aktywnego uczestnictwa innych organizacji. Taki eksperyment miałby zapewne 
większe szanse powodzenia w realiach politycznych istniejących o kilkanaście miesięcy wcześniej, 
u schyłku 1955 r. był posunięciem ryzykownym.

Wdrażanie reformy struktur na poziomie lokalnym nie przebiegało bez komplikacji. Dzia-
łacze niższych szczebli utyskiwali, że wytyczne centrali nieprecyzyjnie określają procedury 
powoływania komisji koordynacyjnych, a co więcej, o sposobach organizacji nowych gremiów 
nienależycie poinstruowano prowincjonalnych przedstawicieli stowarzyszeń mających wchodzić 
w ich skład6. Pomysłodawcy reformy najwyraźniej przecenili zapał zewnętrznych podmiotów do 
włączenia się w propagandę przyjaźni. Sprawą otwartą pozostaje, jak bardzo do wielomiesięcznych 
opóźnień przyczyniła się biurokratyczna inercja, a jak bardzo – antysowieckie nastroje. Często 
przekształcenia kół terenowych w komisje dokonywano mechanicznie. Korzystano z faktu, że 
działacze zasiadający w ich zarządach już wcześniej łączyli te funkcje z członkostwem w innych 
organizacjach. Takie rozwiązania budziły niezadowolenie oczekującego nowej jakości ZG7. 
Dodatkową trudnością było pozbawienie nowych ogniw organizacyjnych 10 proc. zysku ze 
składek członkowskich, jakimi dysponowały koła. Z tego powodu komisje nie miały funduszy 
na zakup materiałów propagandowych, przez co te zalegały niewykorzystywane w magazynach 
zarządów TPPR8.

W pierwszych tygodniach wdrażania przekształceń uwagę aparatu Towarzystwa pochłaniała 
głównie redukcja biur powiatowych, prowadzona przez wojewódzkie i powiatowe komisje likwi-
dacyjne. Do ich obowiązków należało zinwentaryzowanie i nieodpłatne rozdysponowanie mienia, 
najczęściej pomiędzy zarządy wojewódzkie i pokrewne stowarzyszenia. Najważniejszą decyzją było 
przekazanie lokali, jednak zastrzegano sobie prawo do ich cyklicznego użytkowania. Najczęściej 
trafiały one do dyspozycji rad narodowych, co mogło pomóc we wzmocnieniu nadzoru admini-
stracyjnego nad regularnością działania. Wiele czasu zajmowało także rozliczanie zadłużenia9.

5 L. Chajn, Sens nowego statutu, „Przyjaźń” 1955, nr 42.
6 Archiwum Państwowe w Poznaniu (AP Poznań), Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 
(ZW TPPR), 63, Informacja, 1 XII 1955 r., k. 7–10.
7 AP Szczecin, ZW TPPR, 53, Protokół z posiedzenia prezydium ZW, 3 I 1956 r., b.p.; Z krajowej narady, „Przy-
jaźń” 1956, nr 1.
8 S. Kostrzewa, Pod rozwagę Zarządowi Głównemu TPPR, „Biuletyn TPPR” 1956, nr 3, s. 25–26. O sposobach 
wykorzystania „uwolnionych” 10 proc. zysków dyskutowano na lipcowej naradzie krajowej działaczy lokalnych: 
proponowano pozostawić je w dyspozycji ZW lub rozdzielać jako nagrody między aktywistów osiągających naj-
lepsze wyniki w rozprowadzaniu legitymacji. Zob. Krajowa narada przewodniczących Zarządów Powiatowych, 
Miejskich i Dzielnicowych Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, „Biuletyn TPPR” 1956, nr 5, s. 7, 9, 13, 27.
9 AP Poznań, ZW TPPR, 9, Instrukcja dotycząca likwidacji biur Zarządów Powiatowych TPPR, 8 XI 1955 r., 
k. 87–92; Archiwum Państwowe w Gdańsku (AP Gdańsk), Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaźni Polsko-
-Radzieckiej (ZW TPPR), 42, Sprawozdanie z prac Wojewódzkiej Komisji Likwidacyjnej przy ZW TPPR w Gdań-
sku, b.d, k. 21–24.
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Niedługo się okazało, że wyzbycie się powiatowego personelu etatowego było decyzją krót-
kowzroczną i przejawem ograniczonej znajomości mechanizmów funkcjonowania własnych 
struktur. Dziwi to zwłaszcza w zestawieniu z oddolnymi postulatami z poprzednich lat, wiążącymi 
usprawnienie działalności ze zwiększaniem zatrudnienia w biurach ZP. Niedobór pracowników 
bezpośrednio nadzorujących „teren” przeniósł to zadanie na członków ZP, jednak ci nie spełnili 
pokładanych w nich oczekiwań. Na swoje usprawiedliwienie podawali nadmiar obowiązków zawo-
dowych i przeciążenie równoległą działalnością w innych organizacjach masowych. Aktywiści 
i pracownicy zarządów wojewódzkich narzekali na brak zaangażowania podwładnych i próbowali 
przejąć koordynację terenu przez częstsze wizytacje, jednak nawet ich siły oraz możliwości oka-
zały się niewystarczające. W rezultacie w wielu powiatach działalność zamarła, a struktura się 
rozpadła10, co paradoksalnie potwierdzało komunistyczną maksymę, że najważniejsze są kadry, 
w tym wypadku te etatowe. Stało się jasne, że aparat powiatowy stanowił element napędowy 
pracy na prowincji, nie tylko wspierając, lecz także kontrolując i trzymając w ryzach aktywistów. 
To w jego interesie leżało podtrzymywanie iluzji zaangażowanego czynnika społecznego. Wraz 
z likwidacją biur powiatowych załamała się też sprawozdawczość, co dodatkowo utrudnia osza-
cowanie skali widocznego przecież zjawiska paraliżu struktur.

Między samokrytyką a postulatem odnowy
Pierwszych zwiastunów fermentu w sferze własnej narracji można dopatrywać się już przed 

V Zjazdem TPPR. Bardzo trudno odróżnić rytualne zaklinanie rzeczywistości od autentycznych 
głosów, mogących świadczyć o rozluźnieniu gorsetu ideologicznego. Także we wcześniejszych 
latach szczycenie się wynikami Towarzystwa współgrało z samokrytycznymi wypowiedziami na 
temat uchybień organizacyjnych, słabej jakości kadr i ich błędnych postaw. Wyraźnym wezwaniem 
do „twórczej krytyki” był opublikowany w styczniu 1955 r. artykuł sekretarz ZG Edwardy Orłow-
skiej. Na dużym poziomie ogólności opisano w nim zaniedbania centrali Towarzystwa, sprowa-
dzające się generalnie do zbyt luźnej współpracy z niższymi ogniwami11. W kolejnych miesiącach 
na łamach organu TPPR – tygodnika „Przyjaźń” – pojawił się cykl felietonów interwencyjnych, 
punktujących mniej lub bardziej błahe niedomagania organizacji w mniejszych ośrodkach. Pisano 
o urzędujących nieprawidłowo biurach placówek, ich nieodpowiednich lokalizacjach czy opłaka-
nym stanie gablotek propagandowych12. Mimo zachęt do wykazywania inwencji w odnajdywaniu 
słabych punktów wciąż działały psychologiczne uwarunkowania systemowego centralizmu, co 
sprawiało, że przyzwyczajeni do naśladownictwa działacze niższych szczebli nawet w dopusz-
czalnej krytyce zazwyczaj ograniczali się do powtarzania wcześniej zasłyszanych i przeczytanych 
treści. Dzięki temu powstał zamknięty katalog uchybień w działalności Towarzystwa. Rok później, 
w zmienionej sytuacji politycznej, stał się kanonem wypaczeń, a jednocześnie zbiorem przestróg 
dla działaczy, wskazującym, czego mają unikać i co powinni poprawić.

Z upływem miesięcy naczelne miejsce wśród ganionych niedoskonałości pracy zaczęło zajmo-
wać przerysowanie propagandy. W krytyce najczęściej określano ją jako „lakiernictwo”. Termin ten 
był jednym z najczęściej występujących haseł dyskursu w tym okresie. Przyznawano, z początku 
w dosyć zawoalowanej formie, a z czasem coraz dosadniej, że prezentowany w narracjach Towa-
rzystwa obraz ZSRR był zbyt wyidealizowany. Co znamienne, głównym motywem takiej samokry-
tyki nie było wcale to, że podawano nieprawdziwe treści, ale obawa przed obniżeniem skuteczności 

10 F. Gieroba, K. Józko, Dla dobra sprawy, „Przyjaźń” 1956, nr 19.
11 E. Orłowska, Niewykorzystane możliwości, „Biuletyn Aktywisty TPPR” 1955, nr 1, s. 3–9.
12 E. Orłowska, „Miejsce się znalazło”, „Przyjaźń” 1955, nr 1; By ulepszyć pracę propagandową, „Przyjaźń” 
1955, nr 11; W. Oleszczak, Kilka uwag o zebraniach wyborczych TPPR, „Przyjaźń” 1955, nr 14.
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przekonywania odbiorców. Zauważano, że lepszy efekt uzyska się przez skierowanie uwagi na 
trudności, „jakie ma prosty człowiek radziecki” i, aby uwiarygodnić kreowany wizerunek, dodano 
pewne skazy. Miało to pozwolić na utożsamienie się z nim i stworzyć mobilizacyjną opowieść 
o mozolnym, lecz zwycięskim gromadzeniu „osiągnięć” pomimo przeciwności i wyrzeczeń13. 
Oprócz tego zalecano, by unikać jednostronności. Należało nagłaśniać także rozwiązania i idee, 
które Sowieci zaczerpnęli z PRL, polski wkład w zwycięstwa wojenne i „budowę socjalizmu” oraz 
popularność wśród Sowietów kultury polskiej. Pożądany obraz ZSRR miał być ukazywany przez 
statystyki ujęte w odpowiednim kontekście. Chodziło zwłaszcza o podkreślenie cywilizacyjnego 
zapóźnienia carskiej Rosji, pozwalającego docenić komunistyczną modernizację i usprawiedliwić 
przewagę państw zachodnich w niektórych wskaźnikach14.

Równie istotnym mankamentem dotychczasowych prelekcji i publicystyki miała być ich 
forma, „mechaniczność” lub „formalizm” propagandy. Wielokrotnie narzekano, że tematyka 
odczytów nie jest dopasowana do zainteresowań (wcale przecież nie bezkrytycznego) audy-
torium, co osłabiało chęć uczestnictwa w pracach TPPR. Niechęć do Towarzystwa dotyczyła 
zwłaszcza osób wykształconych, w tym szczególnie środowiska akademickiego15. Bardzo 
często prelegenci podczas wystąpień korzystali z gotowych wzorców, niekiedy nie zadbawszy 
o to, co dana grupa miała okazję usłyszeć przy poprzedniej podobnej okazji. Biurokratyczne 
nawyki miały zminimalizować zdolność do samodzielnego myślenia zobojętniałych rutyną 
propagandystów16. Nawet „premierowe” pogadanki nie mogły jednak zainteresować słucha-
czy. Duży poziom ogólności, brak zdolności krasomówczych wśród wielu wygłaszających je 
aktywistów sprawiały, że były one najzwyczajniej nudne. Do ich wątpliwych walorów miały 
równać imprezy rozrywkowe, których poziom artystyczny jeden z publicystów określił jako 
beznadziejny17. Naturalnie nie była to obserwacja wymagająca specjalnych analiz. Mimo dostrze-
ganej przez wszystkich nieefektywności odczyty po prostu musiały się odbywać, by wypeł-
niać plany lokalnych ogniw Towarzystwa. Pogoń za wynikami na papierze zamiast realnego 
oddziaływania na społeczeństwo stanowiła kolejną winę aktywnych członków TPPR. Ilość nie 
przechodziła w jakość, jak zauważył pewien prelegent. Wiele placówek miało trudności nawet 
z systematycznym organizowaniem tak miernej wartości wystąpień. Mobilizacją popisywały 
się jedynie w okresach pogłębiania przyjaźni i innych rocznic. W 1956 r. grzech ten nazywano 
odświętnością18. Wśród samokrytycznego wielogłosu pojawiały się też przeciwne wypowiedzi, 
kwestionujące zasadność części zarzutów lub punktujące ich sloganowość, tak samo należącą do 
minionej epoki19. Te odosobnione zastrzeżenia wydają się bliższe realnej dyskusji (lub skuteczniej 
stwarzały jej pozory), lecz z drugiej strony mogły wyrażać obawy części aktywu Towarzystwa 
przed ewentualnymi zmianami.

13 Np. W. Strzelecki, Pożyteczne spotkania, „Biuletyn TPPR” 1956, nr 2, s. 24; T. Książek, Gdzie tkwią błędy?, 
„Przyjaźń” 1956, nr 15; ZE, Z krajowej narady lektorów TPPR, „Przyjaźń” 1956, nr 17.
14 J. Niemiec, Aktualne zadania TPPR, „Biuletyn TPPR” 1956, nr 5, s. 2–3.
15 AP Szczecin, ZW TPPR, 53, Przemówienie Hieronima Niewiadomskiego na naradzie aktywu, 18 VIII 1956 r., 
b.p.; W. Oleszczak, Z młodzieżą na bakier, „Biuletyn TPPR” 1956, nr 3, s. 8–9.
16 M.in. I. Witz, Działalność w środowisku twórczym nie może być szablonowa, „Biuletyn TPPR” 1956, nr 4, 
s. 18–19.
17 S. Artowski, Obchodzimy dni kultury ukraińskiej, „Biuletyn TPPR” 1956, nr 4, s. 14.
18 A. Lema, Na marginesie krajowej narady aktywu prelegenckiego TPPR, „Biuletyn TPPR” 1956, nr 3, s. 4–5. 
Według publicysty, przeciętną treścią odczytu był „niepogłębiony zlepek frazesów, sloganów i superlatywów […] 
z dodaniem na wszelki wypadek wzmocnionej dawki wazeliny”. Zob. ibidem. Por. S. Ignar, Przebieg realizacji 
uchwał V zjazdu TPPR i dalsze drogi rozwojowe Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, „Biuletyn TPPR” 
1956, nr 4, s. 1–4.
19 Wypowiedź tow. Kokota w dyskusji na plenum ZG TPPR 23 VI 1956. Zob. „Biuletyn TPPR” 1956, nr 4, s. 8.



138

Naturalnie zdawano sobie sprawę z faktu, że podobne zniekształcenia nie były wyłączną 
domeną Towarzystwa. Konwencja wymagała jednak tego, aby własne błędy przedstawiać jako 
gorsze i ważniejsze. Ich powszechne występowanie nie uprawniało do wytykania błędów całemu 
systemowi społeczno-politycznemu. Winne „wypaczeń” miały być raczej poszczególne osoby lub 
„styl pracy kierownictwa”. Niemniej jednak niekiedy podejmowano próby całościowej krytyki, 
jak np. w wypadku odrzucenia „drętwej mowy”. Żadnej działalności – argumentowano – nie da 
się prowadzić bez zrozumiałego komunikowania się, a używany język – określany jako nieludzki 
czy wręcz „bełkot” – na takie komunikowanie się nie pozwala20. Wiele tekstów publikowanych 
w organach Towarzystwa w 1956 r. rzeczywiście wyróżniało się mniej skostniałą frazeologią 
i niespotykanym wcześniej potoczystym stylem. Sąsiadowały z nimi jednak artykuły pisane po 
staremu: z pełnym poszanowaniem prawideł nowomowy.

W ogniu samokrytyki przyznawano się też do patologicznych praktyk, poważnie ważących 
na wynikach stowarzyszenia we wcześniejszych latach. W sprzeczności do postulowanej formuły 
świadomego członkostwa stało stosowanie presji związanej ze wstępowaniem w szeregi Towa-
rzystwa, zwłaszcza w dużych zakładach pracy. Co więcej, przynależność do TPPR nie zawsze 
wynikała z własnej decyzji posiadaczy legitymacji: piętnowano przypadki odgórnego potrącania 
składek członkowskich z poborów. Chociaż wierzono, że taka forma umasawiania zaniknie dzię-
ki zarzuceniu modelu legitymacji jednorocznych, do tego procederu miało dochodzić także po 
V Zjeździe TPPR. W rezultacie wielu szeregowych członków nie zdawało sobie sprawy z tego, 
że uczestniczy w pogłębianiu przyjaźni polsko-radzieckiej21.

Podporządkowanie prac organizacyjnych propagandzie nowego stylu stanowiło podstawowy 
postulat orędowników sanacji Towarzystwa. W szczegółach pojawiały się różnice zdań. Wiele 
głosów domagało się zwiększenia kontaktów osobistych z obywatelami ZSRR: czy w formie 
wymiany korespondencji, czy przez organizowanie większej liczby wycieczek22. Wzrost popu-
larności miało zapewnić rozwijanie działalności klubów wojewódzkich, gdzie przygotowywano 
projekcje filmowe. Pojawiały się także pomysły na tworzenie ich filii w powiatach. Zbyt daleko 
idące nowatorstwo odrzucano. Tak stało się przykładowo z inicjatywą szczecińskiego zarządu 
wojewódzkiego, który rozpoczął prowadzenie kursów języków zachodnioeuropejskich, mimo że 
pomysłodawcy chwalili dochodowość takiego przedsięwzięcia23. Niektóre propozycje napraw-
cze mogły wskazywać na ufność w dotychczasowe mechanizmy zarządzania stowarzyszeniem: 
reorganizację struktury ZW czy powołanie „komisji do badania pracy w terenie”. Niektórzy za 
ostateczne remedium uznawali odwołanie się do pomocy lokalnych komitetów partii24.

20 Z. Gierasimow, O tym, jak rosną i krzepną szeregi TPPR, „Biuletyn TPPR” 1956, nr 4, s. 22; H.O., Na odcinku 
krzewienia…, „Przyjaźń” 1956, nr 32. Jeden z korespondentów „Przyjaźni” pozwolił sobie na wyraźną autoironię, 
wieńcząc wypełniony parodystycznymi wtrętami nowomowy materiał o kłopotach organizacyjnych radomskiego 
ZP stwierdzeniem: „etap walki o odzyskanie klucza został uwieńczony otwarciem szafy” (Co w następnym eta-
pie?, „Przyjaźń” 1956, nr 16). Dopuszczenie na łamy takiego tekstu najlepiej chyba dowodziło zmiany atmosfery 
politycznej.
21 J. Niemiec, Aktualne zadania TPPR, „Biuletyn TPPR”, 1956, nr 5, s. 7; P. Krejer, Wymiana legitymacji – ważnym 
czynnikiem w naszej pracy propagandowej, „Biuletyn TPPR” 1956, nr 5, s. 30–33.
22 Drugi dzień narady, „Biuletyn TPPR” 1956, nr 5, s. 17–21. Jeden z dyskutantów prośbę o zwiększenie limitu 
wycieczek do ZSRR motywował: „chcielibyśmy na własne oczy ten wielki postęp zobaczyć”, dając wyraz wierze 
w propagowane treści lub wygłaszając zakamuflowane szyderstwo. Zob. wypowiedź tow. Kołtuna w dyskusji na 
plenum ZG TPPR 23 VI 1956 [w:] „Biuletyn TPPR” 1956, nr 4, s. 9.
23 AP Szczecin, ZW TPPR, 10, Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Klubu TPPR w Szczecinie za miesiąc 
styczeń i luty 1957 r., b.p.; AP Szczecin, ZW TPPR, 10, Protokoły posiedzeń prezydium ZW, 26 III i 3 IX 1957 r., 
b.p.
24 AP Szczecin, ZW TPPR, 53, Protokoły posiedzeń prezydium ZW, 18 V i 18 VI 1956 r., b.p.; S. Habrat, Szukamy 
nowych form, „Przyjaźń” 1957, nr 3.
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Utrzymywanie niezmienionego rytmu funkcjonowania stowarzyszenia miało świadczyć o prze-
zwyciężaniu trudności. Ustalenia XX Zjazdu KPZR „przenoszono w teren” w tradycyjnym 
trybie. Co więcej, jego antystalinowską, „odnowicielską” retorykę i odcięcie się od niedawnej 
przeszłości przedstawiano jako kolejne wielkie osiągnięcie i dar sąsiada ze Wschodu. Kalendarz 
obchodów nie różnił się od kanonu z poprzednich lat: po lutowym fetowaniu Armii Czerwonej 
i kwietniowych dniach leninowskich od 9 września obchodzono doroczny (i jak się okazało 
ostatni) miesiąc pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej, podzielony na dni młodzieży, kultury 
ukraińskiej i „przodujących doświadczeń i osiągnięć nauki rolniczej”25. Pozornie więc niewiele 
się zmieniło. Sprawozdania z tych miesięcy odnotowywały utrzymujący się wysoki poziom 
wydawania legitymacji, chociaż nie wszystkie z nich były opłacane na bieżąco26. Jednocześnie 
jednak w dokumentach coraz częściej pojawiały się wzmianki o obojętności społeczeństwa lub 
nawet o wrogich nastrojach. W porównaniu do czasów stalinowskich, w których wiele porażek 
wychowawczych TPPR tłumaczono działaniem ukrytego wroga, był to już zupełnie inny sposób 
myślenia.

Społeczeństwo wobec przyjaźni polsko-radzieckiej
Wydarzenia 1956 r. przyniosły chwilowe uzewnętrznienie tłumionych do tej pory nastrojów 

antysowieckich. Hasła przeciw wschodniemu sąsiadowi, zarówno ogólne, jak i szczegółowe 
(m.in. żądania dymisji Konstantego Rokossowskiego, wycofania garnizonów Armii Radzieckiej 
czy wydalenia doradców), pojawiały się w przestrzeni publicznej już nie tylko w formie anoni-
mowych ulotek czy napisów, lecz także okrzyków skandowanych podczas jesiennych ulicznych 
protestów. Negatywne emocje ujawniły się też w bardziej bezpośrednich formach: demontowaniu 
portretów dostojników kremlowskich, czerwonych gwiazd i flag oraz próbach obalania pomni-
ków wdzięczności27. Wśród symboli dominacji sowieckiej, narażonych na gniew społeczeństwa, 
znajdowały się też gazetki ścienne TPPR, porzucanie zaś lub niszczenie jego legitymacji człon-
kowskich mogło uchodzić za mniej ryzykowny sposób demonstrowania protestu28. Zdarzało się, 
że mienie stowarzyszenia ponosiło bardziej wymierne straty. We Wrocławiu podczas manifestacji 
22 października zdewastowano gmach miejscowego zarządu i dekoracje niedawno zakończone-
go miesiąca przyjaźni29. Podczas zamieszek szczecińskich z 10 grudnia obok konsulatu ZSRR, 
komisariatów MO i budynku więzienia zniszczono gabloty lokalnej placówki Towarzystwa30. 
Wydarzenia te próbowano propagandowo wpisać w schemat wszczętej przez chuliganów pijackiej 
burdy, wykorzystanej przez prowokatorów wrogich październikowym przemianom i wspartej 
przez nieuświadomioną politycznie młodzież31. Miejscowy ZW w myśl tej interpretacji i zaleceń 

25 AAN, NOT, 1966, Ramowe założenia obchodu Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, b.d., 
k. 94–99.
26 Np. AP Poznań, ZW TPPR, 63, Sprawozdanie z działalności ZW TPPR w Poznaniu za III kwartał 1956, k. 33.
27 P. Machcewicz, Polski rok 1956, Warszawa 1993, s. 45, 153, 175–176, 202; K. Persak, Kryzys stosunków 
polsko-radzieckich w 1956 roku [w:] Polska 1944/45–1989. Studia i materiały, t. 3, Warszawa 1997, s. 20–21; 
J. Wróbel, Przemiany społeczno-polityczne w Łodzi (październik-grudzień 1956 r.) [w:] Łódź w latach 1956–1957, 
red. L. Próchniak, J. Wróbel, Warszawa 2006, s. 109–115; R. Kozłowski, Październik ’56 w regionie kujawsko-
-pomorskim w świetle niepublikowanych źródeł PZPR, Włocławek 2004, s. 89–91.
28 Biuletyny Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego. Grudzień 1954 – listopad 1956, oprac. W. Chudzik, 
M. Filipiak, J. Gołębiewski, Warszawa 2009, s. 89–90, 231, 724.
29 S. Ciesielski, Wrocław 1956, Wrocław 1999, s. 128–133.
30 P. Skubisz, Nocna rewolta. Antysowieckie zamieszki w Szczecinie 10 grudnia 1956 r., Szczecin 2009, s. 12, 20.
31 AP Szczecin, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KW PZPR), 1617, Ocena Egze-
kutywy KW o zajściach w dniu 10 grudnia 1956 roku w Szczecinie, przed 20 XII 1956 r., k. 4–8.
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konsula sowieckiego, zamiast nagłaśniać rozruchy, zalecił poszerzenie informacji o działalności 
TPPR. Podkreślał jednocześnie, że „żadne wybryki nie potrafią jej zahamować”32.

Skala gestów antysowieckich, również tych wymierzonych w samo Towarzystwo, pozostaje 
niemożliwa do oszacowania. Doniesienia aparatu bezpieczeństwa, innych instytucji władzy czy 
samego TPPR operują jednostkowymi przypadkami. Naturalnie intencją sprawozdawców nie było 
nagłaśnianie niewygodnych nastrojów. Najczęściej operowano ogólnikowymi stwierdzeniami: 
o rozpowszechnieniu antyradzieckich plotek czy konieczności zwalczania wrogich postaw. Wśród 
nieprzychylnych pogłosek, którym należało dawać odpór, znalazły się i te o przeprowadzonej lub 
planowanej likwidacji Towarzystwa. Zgłaszano, że przeciętni obywatele „nie chcą za bardzo” 
w takiej sytuacji wykupywać legitymacji33. Wzmożona niechęć terenu do centrali mogła nie 
tylko powodować odpływ szeregowych członków, lecz także budzić niepewność lub lęk realnie 
zaangażowanych działaczy. Sprawozdawca donosił, że na podległym mu obszarze aktywiści „nie 
chcą się narażać wśród nieprzychylnie nastawionej ludności”34. Inni uskarżali się na wyzwiska 
i nadsyłane pod swoim adresem anonimy czy nawet usuwanie z kiosków egzemplarzy „Przyjaźni” 
przez „bojówki”. Zapewne jakaś część z nich żyła w poczuciu autentycznego zagrożenia. Skutko-
wało to agresywnymi wypowiedziami pod adresem domniemanych inspiratorów „antyradzieckich 
wybryków”, za których uznano na przykład częściowo zrehabilitowanych akowców35. Wśród 
działaczy szczebla wojewódzkiego spotykano jednak również odwrotną postawę: kwestionowanie 
sensu dalszego istnienia TPPR, przynajmniej w dotychczasowej formie. Wydarzenia Października 
powodowały pesymistyczne diagnozy we Wrocławiu. Na zamkniętych obradach padały głosy, 
że Towarzystwo „jako organizacja nie ma perspektywy bytu”. Część dyskutantów tłumaczyła 
ten pogląd kompromitacją programu w opinii społecznej, a inni – „zmianą stosunków polsko-
-radzieckich na lepsze”. Jeden z aktywistów podobno miał wręcz stwierdzić, że woli przyjaźń 
z Niemcami. Rozwiązania problemów upatrywano we włączeniu Towarzystwa w struktury Frontu 
Jedności Narodu, przeobrażeniu w organizację o profilu naukowym lub przynajmniej korekcie 
nazwy na „towarzystwo współpracy” lub „łączności”. Podkreślano przytomnie, że zupełna likwi-
dacja jest niewskazana, ponieważ „racja stanu wymaga utrzymania przyjaźni”36.

Wydarzeniem, które znacząco pogłębiło i utrwaliło wrogość wobec ZSRR, było stłumienie 
rewolucji węgierskiej. Wsparcie materialne i moralne udzielane przez Polaków zaatakowanym 
Węgrom, oprócz aspektu humanitarnego, miało wyraźny wydźwięk polityczny37. W sytuacji zog-
niskowania sympatii społecznej po stronie południowych sąsiadów aktywiści TPPR znaleźli się 

32 AP Szczecin, ZW TPPR, 53, Protokół posiedzenia prezydium ZW, 14 XII 1956 r., b.p. Por. Nie osłabią naszej 
przyjaźni…, „Przyjaźń” 1957, nr 5.
33 AP Szczecin, ZW TPPR, 53, Protokół posiedzenia prezydium ZW, 18 VI 1956 r., b.p.; Archiwum Państwowe 
w Lublinie (AP Lublin), Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (ZW TPPR), 83, Protokół 
z konferencji wojewódzkiej TPPR, 7 V 1957 r., k. 17. Pogłoski o likwidacji mogły być echem zniesienia biur ZP, 
z drugiej strony pogląd o braku perspektyw na dalsze funkcjonowanie wyrażali także niektórzy działacze. Zob. 
AP Lublin, ZW TPPR, 83, Protokół posiedzenia prezydium ZW, 14 XII 1956 r., b.p.
34 AP Szczecin, ZW TPPR, 10, Informacja o sytuacji w ZP TPPR woj. szczecińskiego, 19 VIII 1957 r., b.p. 
W przywołanej sytuacji „podatny grunt dla elementów antyradzieckich” miało stwarzać nieuregulowanie relacji 
gospodarczych z jednostką Armii Radzieckiej stacjonującą na Wolinie.
35 AAN, Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR), 237/XIX/241, Wyjątki z dys-
kusji na zebraniu organizacji partyjnej TPPR, b.d., k. 22, 32. Skala pogróżek mogła być wyolbrzymiana przez 
zwolenników twardego kursu.
36 Archiwum Państwowe we Wrocławiu (AP Wrocław), Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaźni Polsko-
-Radzieckiej (ZW TPPR), 62, Protokoły posiedzeń prezydium ZW, 30 X 1956 r., 20 XI 1956 r., k. 127–128, 
135–137. Za udostępnienie dokumentów dziękuję Annie Brodziak.
37 J. Tischler, Społeczeństwo polskie wobec Węgrów po stłumieniu Rewolucji Węgierskiej 1956 roku [w:] Rok 
1956 w Polsce i jego rezonans w Europie, red. J. Szymoniczek, E.C. Król, Warszawa 2009, s. 71–87.
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w trudnym położeniu. Interwencja w Budapeszcie nawet niezdecydowanym unaoczniła oderwanie 
głównych elementów propagandy prosowieckiej od realiów, zwłaszcza że jednym z głównych 
założeń narracji w tym okresie była pokojowa polityka ZSRR. Jak relacjonowali lektorzy, na 
odczytach padały pytania o celowość kierowania dział przeciwko rządowi suwerennego kraju 
socjalistycznego zamiast podjęcia walki z kontrrewolucją i imperializmem. W tych okolicznościach 
centrala TPPR zalecała tymczasowe wstrzymanie referatów dotyczących podejrzanych kwestii 
politycznych i skupienie się na tematyce kulturalnej lub gospodarczej38. Zadawanie niewygodnych 
pytań podczas prelekcji było znakiem czasu: słuchacze nie bali się zabierać głosu na tematy niemile 
widziane przez władze, a sprawozdawcy Towarzystwa bez skrępowania raportowali wyższym 
instancjom o stawiających ich w złym świetle incydentach. Wśród odnotowanych „złośliwych” 
wypowiedzi znalazły się m.in. pytania o Katyń, pakt Ribbentrop–Mołotow, przynależność pań-
stwową Królewca czy złą sytuację aprowizacyjną sowieckiej prowincji39.

Kolejną okolicznością wpływającą na rozpowszechnienie się „wrogich pogłosek” był napływ 
repatriantów. Wbrew oczekiwaniom luminarzy Towarzystwa przyjeżdżający z ZSRR Polacy nie 
chcieli angażować się w propagandę. Z pewnym zdziwieniem stwierdzano, że repatrianci „nie 
bardzo dobrze sieją wiadomości o ZSRR i o osiągnięciach Kraju Rad mówią mało”40.

Spory o nowy kurs
Narastająca potrzeba przedefiniowania metod działalności Towarzystwa osiągnęła apogeum 

w październiku 1956 r. Daleki od przyjętych standardów sposób zatwierdzenia nowych władz par-
tyjnych przez dygnitarzy sowieckich oraz liczne regulacje międzypaństwowe można było nagłośnić 
propagandowo jako otwarcie nowego okresu relacji dwustronnych. Oficjalne stanowisko zarząd 
główny wyraził w deklaracji wydanej 28 listopada. Odciął się od błędów przeszłości, w której kult 
jednostki i beriowszczyzna zaciążyły nad stosunkami międzynarodowymi, a TPPR miało się upo-
dobnić „do urzędu stojącego ponad organizacją społeczną”, gorycz narodu uznał zaś za uzasadnioną. 
Jednocześnie ogłaszał, że od tej chwili kontakty będą oparte na zasadach „równości, wzajemnego 
poszanowania suwerenności i braterskiej krytyki”. Sięgał po retorykę interesu, przywołując zagroże-
nie rewizją granic PRL w wypadku naruszenia spoistości bloku wschodniego. Przyjaźń z Sowietami 
była nie tylko wymogiem wdzięczności za wyzwolenie i wspieranie przebudowy ustroju (a takie 
jej uzasadnienie preferowano wcześniej), lecz także w większym stopniu polskiej racji stanu. Na 
koniec apelowano o mobilizację społeczeństwa w rozwijaniu przyjaźni41.

Poluzowanie gorsetu ideologicznego wywołało kontrowersje i spory w kierownictwie TPPR. 
Dokładne naszkicowanie linii podziału, warunkowanej przez skomplikowany splot ideowych 
i klientelistycznych związków z frakcjami partyjnymi oraz animozji personalnych, wymaga dalszych 
badań. Warto odnotować, że w prezydium ZG zasiadali wtedy prominentni przedstawiciele zarówno 
natolińczyków (Wiktor Kłosiewicz), jak i puławian (Jerzy Morawski), jednak realny wpływ tego 
reprezentacyjnego gremium na linię działania Towarzystwa był raczej znikomy (symptomatyczne, 
że na jego czele zasiadali w tym okresie działacze ZSL: Stefan Ignar, a następnie Czesław Wycech). 

38 AP Lublin, ZW TPPR, 80, Sprawozdanie z posiedzenia lektorów przy Zarządzie Wojewódzkim TPPR w Lublinie 
zorganizowanego dnia 14 II 1957 r., k. 1–4.
39 AAN, KC PZPR, XIA/75, Notatka Eugeniusza Kuszki, luty 1957 r., k. 182–184; AP Szczecin, ZW TPPR, 10, 
Protokół posiedzenia prezydium ZW, 7 III 1957 r., b.p.
40 AP Szczecin, ZW TPPR, 10, Protokół posiedzenia prezydium ZW, 26 III 1957 r., b.p.
41 AAN, NOT, 1966, Deklaracja plenum ZG TPPR odbytego w dniu 28 XI 1956 r., k. 167–170. Na temat prze-
silenia podczas VIII Plenum KC PZPR i serii umów polsko-sowieckich z kolejnych tygodni por. A. Skrzypek, 
Mechanizmy autonomii. Stosunki polsko-radzieckie 1956–1965, Pułtusk–Warszawa 2005, s. 72–115; R. Łoś, 
Polska–ZSRR 1956, Łódź 1999, s. 54–132; K. Persak, Kryzys…, s. 21–44.
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Z kolei TPPR kierował jego centralny aparat. O natężeniu rozbieżności świadczy fakt, że listopa-
dowa deklaracja trafiła na łamy oficjalnego organu dopiero po pięciu tygodniach. Towarzyszył jej 
dodatkowo pełen oburzenia list do redakcji, opisujący obrady plenum w zupełnie innym świetle niż 
lakoniczna notka sprzed miesiąca oraz zarzucający redakcji „taktykę chowania głów w piasek”42. 
W kolejnych miesiącach „Przyjaźń” opublikowała kilka artykułów jednostronnie potępiających 
przejawy nastrojów antysowieckich, niedwuznacznie przyrównując nacjonalistyczną nienawiść do 
szowinizmu nazistowskiego43. Tak ostre oceny miały swoje uwarunkowania polityczne.

Kwestia odnowionego kształtu relacji PRL–ZSRR w oficjalnym dyskursie Towarzystwa była 
sprawą delikatną. Podlegała wytycznym i sugestiom nie tylko kierownictwa polskiego, lecz także 
obserwatorów sowieckich. Granice dopuszczalnej krytyki „starych” porządków dosadnie zdefi-
niował w imieniu tych drugich ambasador Pantelejmon Ponomarienko 26 stycznia na poufnym 
spotkaniu z aktywem Towarzystwa w siedzibie ZG. Ton jego wystąpienia wskazywał na irytację 
nadmierną liberalizacją. Miał stwierdzić, że „błędy nie mogą być przyczyną niewidzenia zasług 
Stalina”44, a linia polityczna generalissimusa była zasadniczo słuszna. Według jednej z relacji, 
dyplomata zapewnił, że „przyjaźń i miłość do ZSRR ze strony Polaków” jest zgodnie z jego 
informacjami i spostrzeżeniami wszechobecna, a alternatywny ogląd sytuacji to kreowana w złej 
wierze rzeczywistość medialna45. Samo nietypowe miejsce wystąpienia było odbierane jako 
demonstracja niezadowolenia z postawy kierownictwa partyjnego, zapewne etykietyzowało też 
TPPR jako podmiot zbyt bliski towarzyszom sowieckim.

Konflikt na tle stosunku do „linii odnowy” dotyczył nie tylko kwestii teoretycznych, lecz 
także przekładał się na grę interesów między spierającymi się stronami. W listopadzie Edwarda 
Orłowska skierowała do Wydziału Propagandy KC list z prośbą o interwencję. W rzeczywistości 
był to wniosek o arbitraż PZPR w „wewnętrznej walce rozdzierającej” kierownictwo Towarzy-
stwa46. Konkurujące w TPPR grupy różniły się też wyborem patronów politycznych. Podczas gdy 
Orłowska kierowała prośby do centrali partyjnej, inny sekretarz ZG Tadeusz Książek zabiegał 
o wsparcie w ambasadzie sowieckiej. 9 września odbył dwugodzinną rozmowę z jej sekretarzem 
I. Łukownikowem. W czarnych barwach przedstawiał mu perspektywy rządów „zwolenników 
Października”, które dopuszczają wzrastanie w siłę wrogów ZSRR (takich jak byli akowcy, kler 
i inne „elementy nacjonalistyczne”). Kierownictwo miało także co najmniej tolerować aluzje 
dygnitarzy partyjnych na temat odpowiedzialności Sowietów za ciężką sytuację gospodarczą 
PRL czy głosy dotyczące ewentualnej rewizji granicy polsko-sowieckiej. Tym nieprzyjacielskim 
zakusom Książek przeciwstawiał „leninowców”, do których oprócz siebie zaliczał grupę redak-
torów tygodnika „Przyjaźń” z jej liderem Andrzejem Nowickim47.

42 Nowy duch i nowa forma, „Przyjaźń” 1956, nr 49; I. Dziaczkowski i in., List do kolegium redakcyjnego tygodnika 
„Przyjaźń”, „Przyjaźń” 1957, nr 1.
43 M.in. S. Atlas, Szowinizm znaczy pogarda człowieka, „Przyjaźń” 1957, nr 10; Niektóre wnioski, „Przyjaźń” 
1957, nr 29.
44 AAN, KC PZPR, XIA/75, Notatka Aleksandra Pachy dla Jerzego Albrechta, b.d., k. 157.
45 AAN, KC PZPR, XIA/75, Notatka Ignacego Logi-Sowińskiego [?], k. 152.
46 AAN, KC PZPR, 237/VIII/367, Edwarda Orłowska do Andrzeja Werblana, 1 XI 1957 r., k. 7. Sekretarz ZG 
wspominała, że „wiele ogniw organizacyjnych TPPR uległo wpływom likwidatorstwa i negacji”, lecz większym 
jej zmartwieniem były „gorszące fakty występowania członków Partii [wchodzących w skład ZG] przeciwko 
sobie na forum publicznym”. Ta prominentna działaczka już wcześniej sygnalizowała na forum KC przypadki 
łamania dyscypliny i różnice zdań występujące w obrębie TPPR. Przedmiotem kontrowersji był zakres odcinania 
się od niedawnej przeszłości i ewentualna antysowiecka wymowa tej rewizji. Zob. AAN, KC PZPR, 237/II/1, t. 2, 
Wypowiedzi Edwardy Orłowskiej i Stefana Matuszewskiego na IX Plenum KC, 17 V 1957 r., k. 33–36, 66–68.
47 Rossijskij Gosudarstwiennyj Archiw Nowiejszej Istorii (RGANI), 5, 49, 5, Notatka z rozmowy z sekretarzem 
ZG TPPR tow. Tadeuszem Książkiem, 21 IX 1957 r., k. 192–199. Za udostępnienie dokumentu dziękuję Włady-
sławowi Bułhakowi.
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Grono to nie było jednak w stanie w dłuższej perspektywie przeforsować swojego stanowiska. 
Jego „walka z wypadami antyradzieckimi” spotkała się ze sprzeciwem kierownika Biura Prasy KC 
Artura Starewicza, który posunął się nawet do pojedynczych interwencji cenzorskich. W odpo-
wiedzi – wspierane przez niego oraz Orłowską – bliższe puławianom stronnictwo w „Przyjaźni” 
oskarżyło swojego naczelnego o braki merytoryczne, próbę włączenia pisma w „walkę wewnątrz-
partyjną” jako trybunę dogmatyków i pomijanie na jego łamach wątków „odnowicielskich”48. 
Podobne zarzuty o uleganie „sekciarskim” tendencjom kierowano w czasie obrad X Plenum KC 
w październiku 1957 r. nie tylko pod adresem grupy Nowickiego, lecz także krakowskich akty-
wistów Towarzystwa, mających kwestionować linię władz partyjnych49. Po serii obustronnych 
doniesień do wyższych instancji sprawa podziałów redakcyjnych trafiła 2 listopada 1957 r. pod 
obrady Sekretariatu KC. Decyzją kierownictwa partyjnego odwołany został oskarżony o „stano-
wisko dogmatyczno-sekciarskie” Nowicki, a zastąpił go dotychczasowy sekretarz redakcji i lider 
„odnowy” Stanisław Jung50. Ambicją zwycięskiego stronnictwa było uatrakcyjnienie dość sier-
miężnego czasopisma, m.in. przez modyfikację szaty graficznej i podejmowanie nowej tematyki. 
Jak zauważał nowy naczelny, numery z „ładnymi dziewczętami radzieckimi” na pierwszej stronie 
notowały mniejsze zwroty. Należało więc pójść w tym kierunku51. Ograniczono też liczbę tekstów 
o charakterze wyłącznie ideologicznym. Wymiana redakcji przywróciła równowagę w stowarzy-
szeniowym kierownictwie – zarówno Książek, jak i Orłowska zachowali swoje posady. Zażegnanie 
schizmy nastąpiło dopiero po uznawanym za symboliczny koniec odwilży zawieszeniu tygodnika 
„Po Prostu”. Wygaszanie emocji społecznych i utrwalanie władzy gomułkowskiego kierownictwa 
stwarzało sprzyjające warunki do unormowania sytuacji w całym TPPR.

Stabilizacja
Sytuacja w Towarzystwie w ciągu kilkunastu miesięcy stopniowo się normalizowała. W popaź-

dziernikowych warunkach politycznych, zamiast liczyć na współdziałanie innych organiza-
cji masowych, postanowiono skonsolidować własne siły wedle sprawdzonego wzorca. Już na 
naradzie aktywu zarządów powiatowych w marcu 1957 r. zarzucono nieudany eksperyment 
z komisjami koordynacyjnymi i powrócono do poprzedniej struktury terenowej. Nowe stare 
porządki usankcjonowała konferencja krajowa, obradująca 11–12 maja 1957 r.52 Wzmożonej 
mobilizacji i aktywowaniu zamarłej gdzieniegdzie działalności posłużyła czterdziesta rocznica 
rewolucji październikowej. Co ważne jednak, zrezygnowano z organizowania miesiąca przyjaź-
ni, i jak się później okazało, wypadł on z kalendarza na stałe. Zamiast zmasowanej propagandy 

48 AAN, KC PZPR, 237/XIX/241, Notatka informacyjna z zebrania POP w redakcji „Przyjaźni”, 2 XI 1957 r., 
k. 6–8; AAN, KC PZPR, 237/XIX/241, Oświadczenie w sprawie sytuacji w redakcji tygodnika „Przyjaźń”, 16 X 
1957 r., k. 9–21. Postępowanie Nowickiego spotkało się z krytyką także na forum Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich, które postanowiło zawiesić go w prawach członka za zwolnienie swoich redakcyjnych rywali bez usza-
nowania okresu wypowiedzenia oraz za nadawanie błahym wydarzeniom „rangi konfliktów politycznych”. Zob. 
AAN, KC PZPR, CK XX/2745, Wyciąg z protokołu posiedzenia prezydium ZG SDP, 28 III 1957 r., k. 107–108.
49 AAN, KC PZPR, 237/II/20, Wypowiedzi Lucjana Motyki i Artura Starewicza na X Plenum KC, 25–26 X 1957 r., 
k. 295–297, 326–327.
50 AAN, KC PZPR, 237/XIX/241, Uchwała Sekretariatu KC PZPR w sprawie redakcji tygodnika „Przyjaźń”, 2 XI 
1957 r., k. 2. Zdymisjonowany naczelny i część jego zwolenników znaleźli wkrótce posady w nowo utworzonym 
piśmie „Kraj Rad”, co „budziło poważne wątpliwości” Biura Prasy. Zob. AAN, KC PZPR, 237/XIX/218, Notatka 
w sprawie składu redakcji „Kraju Rad”, b.d., k. 5–7.
51 AAN, KC PZPR, 237/XIX/241, Oświadczenie w sprawie sytuacji w redakcji tygodnika „Przyjaźń”, 16 X 1957 r., 
k. 9–21.
52 Z. Eksztajn, Nie należy czekać, „Przyjaźń” 1957, nr 17; Z obrad aktywów wojewódzkich, „Przyjaźń” 1957, 
nr 18; Uchwała krajowej konferencji TPPR, „Przyjaźń” 1957, nr 21.
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wprowadzano nowe przedsięwzięcia: zwiększono wymianę przygraniczną z ZSRR, rozpoczęto 
wydawanie czasopisma „Ekran” oraz uruchomiono pociągi przyjaźni. W przyszłości doszły do 
tego inne miękkie środki: Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze oraz olimpiada języka 
rosyjskiego. Towarzystwo nie powróciło do liczebności sprzed odwilży, ale wiele metod jego 
działania charakteryzowało się raczej ciągłością niż zmianą.

Odwilż 1956 r. miała w TPPR przebieg wielowymiarowy. W ciągu kilkunastu miesięcy zbie-
gły się nieudana próba przemodelowania działalności, implozja części struktur, eksplozja emocji 
sprzecznych z programem Towarzystwa oraz ostry konflikt w wąskim gremium kierowniczym. 
Specyfika źródeł sprawia, że kryzysowy okres postrzegamy przez pryzmat percepcji działaczy, 
którym trudno było porzucić rutynę tak długo, jak statystyki nie odbiegały zanadto od planu, a obo-
jętność społeczna przeważała nad wyraźnymi oznakami niechęci. Brak spodziewanych wyników 
zawsze można było wytłumaczyć niedostatecznym zaangażowaniem aktywistów terenowych, 
których wpływ na kształtowanie nastrojów społecznych zdecydowanie przeceniano. Alterna-
tywna diagnoza – niepoddająca się agitacji, zakorzeniona wśród obywateli rezerwa lub nawet 
wrogość wobec idei przyjaźni – naruszałaby ugruntowany na poziomie oficjalnych wypowiedzi 
obraz rzeczywistości i kwestionowałaby sens działalności Towarzystwa w jego stalinowskiej 
formie. Taki stan rzeczy utrudnia wskazanie decydujących powodów fermentu organizacyjnego. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że istniał cały splot przyczyn. Dopiero otwarte załamanie się mitu 
osiągnięć propagandowych, widoczne w październikowej fali demonstracji antysowieckich, 
wymusiło otwarte artykułowanie sceptycyzmu części działaczy. Nawet wtedy jednak używano 
głównie pozytywnych klisz, z retoryką nowego otwarcia na czele. Podobnie jak przy okazji 
doboru elementów samokrytyki, uwidoczniła się niechęć publicystów do wychodzenia przed 
szereg i poszanowanie linii kształtowanej przez kierownictwo partii. Narracje o ZSRR można 
było delikatnie skorygować, ale stanowczą zmianę kierunku uniemożliwiała wyczulona na ten 
segment uwaga towarzyszy sowieckich, którzy bezkrytyczne poparcie idei przyjaźni uważali za 
dowód wierności. W warunkach niedowładu, spowodowanego błędnymi zmianami organizacyj-
nymi i wybuchem zdecydowanie niechętnych nastrojów społecznych, TPPR okazało się pomimo 
pokaźnej liczebności strukturą wątłą, swoistym kolosem na glinianych nogach. Nie ma całkowitej 
pewności, że to załamanie było spowodowane destalinizacją systemu. Przede wszystkim należy 
pamiętać o dążeniu do zwiększenia liczby członków Towarzystwa, co kłóciło się z potrzebami 
społecznymi. Zmiany polityczne jedynie uwypukliły i czasowo uzewnętrzniły istniejącą wcześniej 
niezborność strukturalną organizacji. Mimo to TPPR nie rozpadło się na wzór Związku Młodzieży 
Polskiej, wciąż bowiem istniało zapotrzebowanie polityczne na jego funkcjonowanie.
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Antykościelny zwrot w polityce wyznaniowej 
władz PRL po drugiej pielgrzymce Jana Pawła II 
na przykładzie województwa krakowskiego

Polityka władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej PRL wobec Kościoła katolickiego była 
przez cały okres istnienia tego państwa jednym z priorytetów rządzących nim komunistów. 
Najbardziej interesujące z naukowego punktu widzenia były relacje państwo–Kościół w latach 
osiemdziesiątych, gdyż wpływ biskupów na rzeczywistość krajową stał się wtedy znacznie bardziej 
widoczny niż w latach 1944–1979. Polityka władz wobec duchowieństwa w latach 1980–1983 była 
warunkowana w zasadniczej mierze działalnością ,,Solidarności”. Sytuacja zmieniła się po drugiej 
pielgrzymce papieskiej, gdy wśród czołowych dygnitarzy komunistycznych zaczęło przeważać 
przekonanie, że wpływ Kościoła na warunki społeczno-polityczne jest zbyt znaczący i należy go 
wyraźnie ograniczyć (istotną wagę miały z pewnością polecenia z Moskwy). W tekście przyjrzę 
się temu kluczowemu momentowi w polityce władz wobec Kościoła oraz omówię, czym się cha-
rakteryzował. Zwrócę uwagę przede wszystkim na zmiany w trzech istotnych obszarach: walki 
z obecnością krzyża w sferze publicznej, zaostrzenia represji wobec duchownych oskarżanych 
o działalność ,,polityczną” i wzmożenia antykościelnej propagandy prasowej.

Realistyczna ocena rezultatów drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do PRL przez aparat partyjno-
-państwowy nastąpiła z wyraźnym opóźnieniem. Początkowo bowiem – co z dzisiejszej perspek-
tywy wydaje się zaskakujące – wśród kierownictwa PZPR i struktur władzy komunistycznej prze-
ważały opinie o pozytywnych konsekwencjach wizyty dla reżimu. Najpoważniejsze i najszersze 
analizy zostały sporządzone przez Wydział Administracyjny KC PZPR i Urząd ds. Wyznań. Opis 
pierwszej ze wspomnianych struktur powstał już 24 czerwca 1983 r.1, dwa dni po zakończeniu 
pielgrzymki. W dokumencie wyraźnie podkreślono, że ,,Episkopat w znacznym stopniu wyciszył 
ekstremalne i opozycyjne siły w Kościele, głównie w obawie o wizytę, w mniejszym zaś stopniu 
o interes państwa”. Stwierdzono, że wizyta przebiegła zgodnie z założonym planem, w porów-
naniu zaś do poprzedniej przebiegała sprawniej2. Istotnym elementem podlegającym ocenie było 
drugie, nieplanowane początkowo spotkanie papieża z Wojciechem Jaruzelskim na Wawelu. 
Zaznaczono, że związane z nim wrażenie społeczne było pozytywne, należy je zatem uznawać 
za sukces. Opinię tę podzielała Służba Bezpieczeństwa. W jednym z szyfrogramów, przesłanych 
przez naczelnika Wydziału IV krakowskiej SB do Departamentu IV, pojawia się informacja, że 
w kręgach Papieskiej Akademii Teologicznej zauważano: ,,obaj mężowie stanu znaleźli wspólny 
język w sprawach zasadniczych (pokój w Polsce i na świecie, potrzeba spokoju i pracy w Kraju)”3.

1 Ocena wizyty papieża w Polsce sporządzona przez Wydział Administracyjny KC PZPR z 26 VI 1983 [w:] Tajne 
dokumenty państwo–Kościół 1980–1989, Londyn–Warszawa 1993, s. 272–293.
2 Ibidem, s. 273.
3 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie (AIPN Kr), 08/296, Szyfrogram do naczelnika 
Wydziału IV Departamentu IV MSW. Informacja dotycząca pożegnania Jana Pawła II na lotnisku w Balicach oraz 
komentarzy związanych z przebiegiem wizyty, b.m., 23 VI 1983 r.
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Podobne stwierdzenia powtarzały się w czasie posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli 
rządu PRL i Episkopatu Polski. Mirosław Milewski, który zastępował Kazimierza Barcikowskiego 
w funkcji przewodniczącego strony rządowej, przedstawił generalnie pozytywną ocenę pielgrzym-
ki, podkreślając rolę papieża w przełamaniu izolacji międzynarodowej PRL. W dalszej części 
wystąpienia dodawał, że władze dadzą ,,pełniejszą propozycję współdziałania Kościoła i państwa. 
Współdziałanie dziś – to patriotyczny obowiązek”4. W tym samym kierunku zmierzały podsu-
mowania sporządzone na szczeblu wojewódzkim. Najdokładniejszą ocenę sporządził sekretarz 
Komitetu Krakowskiego PZPR (KK PZPR) Wiesław Kaczmarek, który w swojej analizie wyraźnie 
zaznaczył, że przebieg pielgrzymki miał spokojny charakter z nielicznymi ,,elementami politycz-
nymi”. Jeśli zaś chodzi o wpływ wizyty Jana Pawła II na opinie aktywu partyjnego, to zauważał, 
że przed wizytą członkowie PZPR podkreślali głównie pozytywne dla PRL aspekty przyjazdu 
papieża: przerwanie izolacji politycznej na świecie oraz spodziewaną ,,stabilizację i normalizację 
sytuacji w kraju”. Obawy aktywu związane były głównie ze wzrostem aktywności ,,Solidarności” 
i Kościoła, który miał zwiększyć ,,ofensywność” swoich poczynań5. Z zadowoleniem odebrano 
bezpośrednią rozmowę papieża z gen. Jaruzelskim. Pojawiły się, jak podkreślił autor, ,,nieliczne” 
wypowiedzi, że to Kościół w poczuciu własnej siły ,,wezwał na rozmowę generała”6.

Oceny pielgrzymki Jana Pawła II pojawiły się rzecz jasna także w prasie. Miały jednak zupełnie 
inny charakter niż tajne materiały przygotowywane przez aparat represji i służyły odmiennym 
celom. Jak wynika ze sporządzonej przeze mnie analizy tekstów zamieszczonych w ,,Gazecie 
Krakowskiej” – organie prasowym KK PZPR – podkreślano w nich przede wszystkim: ,,pozytyw-
ne współdziałanie Kościoła z organami państwowymi”, nieudolność opozycji i niezadowolenie 
zachodnich mediów związane przede wszystkim z drugim spotkaniem Ojca Świętego z Wojcie-
chem Jaruzelskim7.

Mimo optymizmu, który można wyczytać z analiz partyjnych8, po latach nie ma wśród 
historyków sporu o to, że druga wizyta Jana Pawła II w PRL była sukcesem władz tylko pod 
względem zapewnienia jej spokojnego przebiegu. Z tego powodu, w krótkiej perspektywie, 
mogła być oceniana jako zwycięstwo taktyczne, ale ostatecznie okazała się dla komunistów 
porażką. Trafnie oceniał Antoni Dudek: ,,Trzeba pamiętać, że władze boleśnie odczuwały sank-
cje nałożone przez Zachód. Ekipa Jaruzelskiego nie uważała jednak, że na pielgrzymce Jana 
Pawła II może tylko stracić. Chciała pokazać: popatrzcie, wpuszczamy papieża, kontrolujemy 
sytuację, przecież wcale nie jest tak, że siedzimy na bagnetach. I to się udało. Ale jednak to nic 
nie zmieniło w sensie społecznej akceptacji dla systemu. Kryzys się pogłębiał, a ekipa Jaruzel-
skiego nie wiedziała, jak wyjść z impasu”9. Zaangażowanie wielu sił i środków w przygotowanie 

4 Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Episkopatu w dniu 29 czerwca 1983 r. [w:] Tajne 
dokumenty…, s. 300–302. Zob. szerzej: R. Łatka, Obraz opozycji w czasie rozmów Komisji Wspólnej przedstawi-
cieli rządu PRL i Episkopatu Polski [w:] Miejsce i rola opozycji w systemach autorytarnych i demokratycznych, 
red. K.A. Kowalik, M. Kluzik, Kraków 2013, s. 59–60.
5 Archiwum Narodowe w Krakowie (ANK), Komitet Krakowski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
(KK PZPR), 29/2382/456, Informacja z woj. miejskiego krakowskiego, 24 VI 1983 r., k. 221–223.
6 Ibidem, k. 224.
7 R. Łatka, Propaganda władz PRL wobec drugiej wizyty Jana Pawła II na przykładzie ,,Gazety Krakowskiej”, 
,,Komunizm. System – Ludzie – Dokumentacja” 2013, nr 2, s. 104–107.
8 Jak zauważył Paweł Skibiński, władze uważały polityczny wydźwięk pielgrzymki za korzystny dla siebie. 
Zob. P. Skibiński, Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (1979–2002) i ich kontekst historyczny, ,,Teologia 
Polityczna” 2005–2006, nr 3, s. 172.
9 „Prof. Dudek: Jan Paweł II naciskał na Jaruzelskiego, by rozmawiał z »S«. To przesądziło o…”, zob. http://
www.polskatimes.pl/artykul/3416199,prof-dudek-jan-pawel-ii-naciskal-na-jaruzelskiego-by-rozmawial-z-s-to-
-przesadzilo-o,2,id,t,sa.html (dostęp: 20 VII 2014 r.). Por. A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce, 
Kraków 2006, s. 400–401.
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i ,,zabezpieczenie” pielgrzymki papieskiej nie przyniosło więc władzom znaczących politycznych 
czy propagandowych zysków10.

Antykościelny zwrot w latach 1983–1984
Po pewnym czasie władze komunistyczne dostrzegły, że konsekwencje drugiej pielgrzymki 

Jana Pawła II do PRL nie są pozytywne dla reżimu. Zauważono istotne wzmocnienie pozycji 
Kościoła i ożywienie działań opozycji, stanowiące rezultat nauczania Jana Pawła II. Jako przejaw 
tego trendu traktowano, jak brzmiał zapis w analizach partyjnych, ,,klerykalizację życia społeczno-
-politycznego”11. Wobec tego władze postanowiły zaostrzyć politykę wobec Kościoła: dokonały 
„antykościelnego zwrotu”. Po pierwsze, aby zapobiec dalszemu wzmacnianiu się Kościoła, po 
drugie, żeby odzyskać stracone na jego rzecz w latach wcześniejszych pozycje, i po trzecie, aby 
uchronić się przed zagrożeniem utrwalenia obecności Kościoła jako znaczącej siły na scenie 
politycznej12. Jak podkreślał Jan Żaryn, zwrot o charakterze antykościelnym mógł wynikać 
(i prawdopodobnie tak było) z sugestii Kremla: ,,wkrótce po zakończeniu wizyty Jana Pawła II 
w Polsce na najwyższym szczeblu władzy – być może z inspiracji Moskwy – podjęto decyzję 
o wzmocnieniu środków służących inwigilacji ludzi Kościoła katolickiego, a zarazem »wtłocze-
nia« katolicyzmu w ramy »prywatności«”13. Postanowiono wrócić do stałego celu polityki władz 
wobec Kościoła w PRL, czyli zepchnięcia Kościoła do kruchty14. Wzmocniono także propagandę 
antykościelną. Intensywna batalia z Kościołem toczyła się w trzech obszarach: walka z krzyżem, 
walka z pozakościelną działalnością duchownych oraz zdecydowana propaganda antykościelna. 
Zależnie od czasu i wydarzeń społecznych były one mocniej lub słabiej eksploatowane. Niemniej 
jednak zmiana polityki w terenie następowała stopniowo. Przykładowo, ataki prasowe wymierzone 
w księży aktywnych społecznie zaczęto umieszczać na większą skalę w ,,Gazecie Krakowskiej” 
dopiero w 1985 r. Wynikało to przede wszystkim z tego, że na konsekwentne wdrażanie priorytetów 
polityki wyznaniowej, zarysowanych w wytycznych przesłanych z centrali potrzeba było czasu.

10 J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003, s. 560; A.L. Sowa, Historia 
polityczna Polski 1944–1991, Kraków 2011, s. 549; R. Łatka, Wstęp [w:] Pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa 
w oczach SB. Wybór dokumentów, oprac. R. Łatka, Kraków 2012, s. 21–22; idem, Służba Bezpieczeństwa wobec 
drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do PRL w 1983 na przykładzie Krakowa [w:] Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 
2013. Referaty, red. Ł. Kamiński, T. Sudoł, M. Żuczkowski, Warszawa 2014, s. 220.
11 ANK, KK PZPR, 29/2382/649, Tezy na rok 1983, b.d., k. 177. Podobne stwierdzenie pojawiło się również 
w wytycznych na 1984 r., zob. ANK, KK PZPR, 29/2382/650, Informacja na temat wdrożenia wytycznych 
KC PZPR nr 164, 7 IX 1984 r., k. 175. Wzrost roli Kościoła dostrzegła również SB, przygotowując raport dla 
KK PZPR. Zob. szerzej: ANK, KK PZPR, 29/2382/174, Egzekutywa. Ocena stanu porządku i bezpieczeństwa 
w woj. krakowskim w roku 1984, 14 III 1985 – 23 IV 1985 r., k. 81–82.
12 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści…., s. 402. Por. J. Żaryn, Dzieje…, s. 535–537.
13 J. Żaryn, Wstęp [w:] Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1982–1984, oprac. J. Mysiakowska, 
t. 1, Warszawa 2009, s. 33. Zob. szerzej: AIPN, 1585/1346, Koncepcja neutralizacji Kościoła rzymskokatolickiego 
w kontekście zagrożenia stabilizacji sytuacji społeczno-politycznej kraju, b.d., k. 180–187. Niektórzy historycy 
oceniają, że wyraźnym sygnałem antykościelnego zwrotu w polityce wobec Kościoła był referat Leonida Zamiatina, 
jednego z czołowych dygnitarzy KC KPZR w telewizji sowieckiej, pełen krytyki Kościoła w PRL za wspieranie 
opozycji solidarnościowej. Zob. szerzej: A. Dudek, R. Gryz, Komuniści…, s. 402; J. Żaryn, Dzieje…, s. 550; 
G. Majchrzak, J. Żaryn, Ofensywa antykościelna i śmierć księdza Jerzego, ,,Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 
2004, nr 10, s. 49–53; K. Michalski, Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski 
1980–1989, Warszawa 2012, s. 133–136.
14 J. Żaryn, Dzieje…, s. 551–552. Zwracał na ten fakt uwagę przedstawicielom władz w czasie obrad Komisji 
Wspólnej 20 XII 1983 r. bp Bronisław Dąbrowski. Zob. szerzej: Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej przed-
stawicieli rządu i Episkopatu w dniu 20 grudnia 1983 r. w gmachu sejmu [w:] Tajne dokumenty…, s. 340.
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Zmiana w podejściu władz do Kościoła została zauważona przez biskupów dość szybko. 
Było to widoczne już we wrześniu w czasie posiedzenia Komisji Wspólnej. Stało ono bowiem 
pod znakiem ataków przedstawicieli władz na Kościół i ,,Solidarność”. Kazimierz Barcikowski 
krytykował stronę kościelną za niedocenianie zniesienia stanu wojennego i nieprzychylne sło-
wa biskupów w kwestii ustawodawstwa wprowadzanego przez władze. Kardynał Franciszek 
Macharski w odpowiedzi apelował o podjęcie dialogu z opozycją, gdyż inaczej zniesienie stanu 
wojennego będzie odczytywane jako działanie pozorowane15. Podobnie wyglądało spotkanie 
w grudniu – zdominował je temat stosunków państwo–Kościół. Zasadniczo przedstawiciele 
władz zapewniali, że ich ,,linia wobec Kościoła jest niezmienna”, a to linia Episkopatu – jak 
stwierdził K. Barcikowski – uległa ,,zmąceniu”16. Ponadto domagał się od władz kościelnych 
podjęcia interwencji w sprawie ,,politycznego zaangażowania duchowieństwa”, uważał bowiem, 
że ,,jest liczba duchownych, którzy zachowują się niedobrze. Nazwiska aż wstyd tu wymieniać. 
W niektórych kościołach świeccy opozycjoniści wypożyczają sobie kazalnicę”. W dalszej części 
wypowiedzi doceniał wszakże odpowiedzialną postawę wielu biskupów i duchownych. W odpo-
wiedzi kard. Macharski zauważył, że biskupi wielokrotnie rozmawiali z księżmi, wobec których 
władza wysuwała zarzuty, ale nie dało to rezultatów17. Faktycznie jednak Kościół nie miał zamiaru 
przedsięwziąć jakichś zdecydowanych kroków względem księży wspomagających działalność 
opozycyjną. Przykładem jest sam kard. Macharski, który mimo dystansu wobec ,,Solidarności” 
nie zabraniał księżom podejmowania takiej aktywności. Upominał ich dopiero wtedy, gdy uważał, 
że może to zagrażać ich bezpieczeństwu18.

Elementy zaostrzenia polityki
Antykościelne działania władz opierały się na osiągnięciu strategicznego celu, jakim było 

usunięcie Kościoła ze sfery publicznej. Jak już wspomniano, w praktyce swoją uwagę aparat 
partyjno-państwowy i bezpieczniacki koncentrował na trzech zasadniczych polach: zwalcza-
niu obecności krzyża w instytucjach publicznych (przede wszystkim w szkołach), działaniach 
wymierzonych w ocenianą jako polityczna działalność duchownych oraz na coraz ostrzejszej 
propagandzie skierowanej w Kościół. W istocie nakazany przez centralę zwrot, który nastąpił 
w polityce wyznaniowej władz, w terenie zaczął być realizowany z pełną konsekwencją dopiero 
na przełomie 1983 r. i 1984 r. Wynikało to w zasadniczej mierze z konieczności opracowania 
dokładnych koncepcji oraz przekazania nowych instrukcji dla wojewódzkich jednostek aparatu 
partyjno-państwowego. 

Zacząć należy od tego elementu zwrotu, który ujawnił się najwcześniej i był konsekwentnie 
prowadzony w latach 1983–1987, czyli walki z krzyżem. Nie był to nowy środek represji, ale po 
drugiej wizycie Jana Pawła II w PRL zaczął być stosowany z większym niż wcześniej rozmachem. 
Było to widoczne zarówno w województwie krakowskim, jak i na terenie całego kraju. Bezprece-
densową porażkę władze komunistyczne poniosły w tym względzie w czasie szesnastu miesięcy 

15 K. Michalski, Działalność…, s. 134. Zob. Archiwum Akt Nowych (AAN), Urząd do spraw Wyznań (UdsW), 
115/14, Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Episkopatu, 26 IX 1983 r., k. 1–14.
16 Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Episkopatu w dniu 20 grudnia 1983 r. [w:] Tajne 
dokumenty…, s. 334, 338.
17 Ibidem, s. 336–337.
18 Relacja ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, listopad 2012 r., w zbiorach autora; Relacja ks. prof. Andrzeja 
Zwolińskiego, marzec 2013 r., w zbiorach autora. W czasie grudniowego spotkania Komisji Wspólnej przedsta-
wiciele Kościoła wręczyli delegatom władz pro memoria zawierające przykłady działań antykościelnych. Zob. 
szerzej: Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Episkopatu w dniu 20 grudnia 1983 r. 
[w:] Tajne dokumenty…, s. 334–338; R. Łatka, Obraz…
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istnienia ,,Solidarności”. Aktywności tego ruchu towarzyszyły bowiem żywiołowe i masowe 
akcje wieszania krzyży w zakładach pracy, w szkołach, szpitalach i lokalach władz stowarzyszeń. 
Początek działań, mających na celu usunięcie krzyży ze sfery publicznej, to rok 1982, ale właściwie 
aż do końca 1983 r. nie realizowano tego zadania konsekwentnie. Wynikało to z przekonania, że 
nie należy przez takie akcje prowokować dodatkowych konfliktów społecznych19. Rygorystyczne 
wykonanie dyrektyw partyjnych, dotyczących walki z ,,emblematami kościelnymi”, podjęto na 
przełomie 1983 r. i 1984 r. Dyrektorzy wszystkich szkół otrzymali ,,w tej sprawie surowe instrukcje 
od władz oświatowych”20. Zgodnie z nimi, nie powodując ostrych sporów, należało zdjąć krzyże 
we wszystkich placówkach. Mimo to szybko wybuchły dwa konflikty, które w pełni obnażyły 
cele władz w tej kwestii: w Miętnem i we Włoszczowie21.

Na terenie województwa krakowskiego walkę, jak to ujmowano, z „sakralizacją obiektów 
publicznych” traktowano priorytetowo. Na czym miała ona polegać, precyzyjnie określono 
w jednym z dokumentów KK PZPR. Zgodnie z nim należało: ,,Prowadzić konsekwentne działania 
mające na celu przeciwdziałanie przypadkom naruszenia świeckiego charakteru obiektów i insty-
tucji państwowych, naruszania konstytucyjnej zasady rozdziału między państwem a kościołem 
oraz zapewnienie wolności sumienia i wyznania, a także tolerancji religijnej w socjalistycznym 
państwie”22. Remedium na wskazane wyżej zagrożenie miało być ,,zdecydowane przeciwstawia-
nie się próbom sakralizacji obiektów oświatowych” za pomocą działań aparatu bezpieczeństwa, 
struktur aparatu partyjno-państwowego czy miejscowego Wydziału ds. Wyznań23.

Jak wynika z raportów SB, początek 1984 r. stał pod znakiem ,,podejmowania działań zmie-
rzających do stopniowego usuwania emblematów religijnych z obiektów szkolnych”24. W tym 
celu wykorzystywano przeprowadzane w czasie przerwy wakacyjnej remonty w poszczególnych 
szkołach25. W raporcie centrali SB czytamy: ,,Na podstawie doświadczeń ubiegłorocznych należy 
się spodziewać, że w najbliższym czasie niektórzy przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego 
rozpoczną działania mające na celu ponowne zawieszenie [zarówno] w tych, jak i innych szko-
łach symboli religijnych”. Jak wynikało z informacji uzyskanych przez krakowską SB, niektórzy 
księża podjęli próby namawiania wiernych do wieszania krzyży w poszczególnych placówkach26.

19 Czytelnie wyrażono to w jednym z dokumentów dotyczącym polityki wyznaniowej władz: ,,Okres poprzedzający 
13 grudnia przyniósł liczne przykłady naruszania zasady rozdziału Kościoła od państwa. Wyraża się to przede 
wszystkim wprowadzeniem emblematów religijnych do zakładów pracy, szkół i niektórych obiektów użyteczności 
publicznej. Przywracanie stanu pierwotnego w każdej sytuacji powinno się odbywać bez powodowania konfliktów 
w środowiskach”. Zob. Notatka o stosunkach państwo–Kościół w okresie stanu wojennego, Warszawa, I 1982 
[w:] Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980–1983), oprac. B. Kopka, G. Majchrzak, Warszawa 2001, 
s. 159–160.
20 T. Bochwic, Narodziny i działalność ,,Solidarności” Oświaty i Wychowania 1980–1989, Warszawa 2000, s. 209.
21 J. Żaryn, Miętne – współczesna Września (grudzień 1983 – kwiecień 1984) [w:] J. Żaryn, Kościół, naród, człowiek, 
czyli opowieść optymistyczna o Polakach w XX wieku, Warszawa 2012, s. 155; Walka o krzyże Miętne–Włoszczowa, 
red. C. Wilanowski, Warszawa 2004.
22 ANK, KK PZPR, 29/2382/464, Dalekopis, Kraków, 18 IV 1985 r., k. 29. Do współpracy w desakralizacji 
obiektów szkolnych próbowano włączać również wasalne wobec PZPR partie, przede wszystkim Zjednoczone 
Stronnictwo Ludowe (ZSL). Zob. szerzej: ANK, KK PZPR, 29/2382/758, Notatka służbowa na temat współpracy 
z ZSL z oświatą w sprawie desakralizacji obiektów szkolnych, Kraków, 29 VIII 1986 r., k. 299–301.
23 W ich zadaniach na kolejne lata była stale obecna walka z sakralizacją obiektów użyteczności publicznej, 
a przede wszystkim szkół i placówek wychowawczych.
24 AIPN Kr, 056/108, t. 1, Ocena realizacji planu pracy wydziału III-1 za półrocze I 1984, b.m., 17 VII 1984 r., 
k. 85.
25 AIPN, 1585/4633, Informacja dotycząca sytuacji w środowiskach kontrolowanych przez Departament IV 
MSW i Wydziały IV WUSW wg meldunków z 8 IX 1984 r., b.m., k. 180–181. Tego typu akcja prowadzona była 
na terenie całego kraju.
26 Ibidem, k. 181.
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Oprócz zbierania informacji na temat „sakralizacji” obiektów szkolnych przedsięwzięto rów-
nież konkretne działania, np. rozmowy z duchownymi biorącymi udział w wieszaniu krzyży bądź 
uczestniczącymi w proteście przeciwko ich zdejmowaniu. Planowano tego typu czynności również 
wobec ,,szczególnie aktywnych rodziców”. Jedną z wielu tego typu rozmów kierownik krakow-
skiego Wydziału ds. Wyznań Józef Duśko przeprowadził 5 października 1984 r. z ks. Kazimierzem 
Podsiadłą, proboszczem parafii Nowy Prokocim. Jak wynika z opisu jej przebiegu, duchowny miał 
się zobowiązać do nieuczestniczenia w akcji umieszczania krzyży w salach lekcyjnych w Szkole 
Podstawowej nr 41 w Krakowie ani w ich procesyjnym wyprowadzaniu. Na koniec wyraził jednak 
nadzieję, że ,,krzyże powrócą niebawem do wszystkich szkół”27.

Walkę z ,,sakralizacją” obiektów szkolnych traktowano w Krakowie jako cel priorytetowy 
również w latach 1985–1986. Wtedy to zadaniem krakowskiej SB ,,było zdecydowane przeciw-
stawianie się próbom sakralizacji obiektów oświatowych, wspólnie z administracją i organami 
partyjnymi”. Należało także „podejmować działania zmierzające do ograniczenia wpływów kleru 
na młodzież szkolną”28.

Rezultaty działań władz na terenie województwa krakowskiego w tym zakresie były oceniane 
jako niezadowalające. Przykładowo, w 1986 r. w opracowaniu, będącym podsumowaniem dzia-
łalności władz zmierzającym do desakralizacji, oceniono, że ,,program przywracania świeckości 
szkół” wykonano w 80 proc. (zaplanowano zdjęcie krzyży w 43 placówkach oświatowych). 
Dodawano, że często działania w tym obszarze nie były prowadzone z pełną konsekwencją. 
W wielu placówkach, szczególnie na terenie gmin, zdjęto krzyże tylko w pokojach nauczycielskich 
i kancelariach szkolnych, pozostawiono je zaś w salach lekcyjnych (jako przykłady wymieniano 
m.in. Tokarnię, Sułkowice czy Pcim)29. W 1987 r. nie podejmowano już na większą skalę walki 
z obecnością krzyża w sferze publicznej.

Drugim istotnym obszarem antykościelnego zwrotu w polityce wyznaniowej władz była 
intensyfikacja walki z politycznym zaangażowaniem duchowieństwa. Po drugiej pielgrzymce 
Ojca Świętego w Krakowie zauważalnie wzrosła aktywność środowisk zgromadzonych wokół 
kościelnych bastionów opozycji, takich jak świątynie w Mistrzejowicach, Bieńczycach czy Bie-
żanowie. Z drugiej zaś strony żywiono we władzach (zarówno centralnych, jak i wojewódzkich) 
przekonanie, że Kościół może być pożytecznym sojusznikiem w tonowaniu działalności opozy-
cyjnej. Tego typu podejście dobrze oddają słowa Jerzego Łazarza, zastępcy kierownika Wydziału 
Informacji KC PZPR, skierowane do pracowników komitetu krakowskiego 6 listopada 1984 r.: 
,,Kościół jest ciągle wkalkulowany ze strony przeciwników politycznych jako ta siła, która może 
być użyta politycznie przeciwko nam, z drugiej strony musimy się liczyć, że w miarę jak będzie 
likwidowane podziemie i siły antysocjalistyczne w postaci struktur, kościół polityczny będzie 
się stawał podstawowym kontrahentem, w tym również kontrahentem w walce”30. W czasie kra-
kowskiej konferencji sprawozdawczej PZPR szef miejscowego Wojewódzkiego Urzędu Spraw 
Wewnętrznych Jerzy Gruba oceniał: ,,Krakowskie duchowieństwo w zdecydowanej większo-
ści prezentuje postawy umiarkowane, nacechowane realizmem. Jedynie wąska grupa znanych 
z ekstremalnych poglądów księży w ostentacyjny sposób demonstruje swój zdecydowanie wrogi 
stosunek do obecnej rzeczywistości. Ich liczne agresywne wystąpienia są skrajną, wynaturzoną 

27 ANK, KK PZPR, 29/2382/462, Dalekopis, Kraków, 10 X 1984 r., k. 17.
28 AIPN Kr, 056/108, t. 1, Kierunkowy plan pracy Wydziału III-1 na rok 1985, b.m., 20 I 1985 r., k. 121–130.
29 AIPN Kr, 056/108, t. 2, Informacja dotycząca stanu przygotowań szkół i placówek oświatowo-wychowawczych 
do roku szkolnego 1986/1987 w woj. miejskim krakowskim, [Kraków], sierpień 1986 r., k. 257.
30 ANK, KK PZPR, 29/2382/650, Informacja o stanie świadomości społecznej i perspektywach rozwoju sytuacji 
politycznej, stenogram autoryzowany wystąpienia zastępcy kierownika Wydziału Informacji KC PZPR tow. Jerzego 
Łazarza na spotkaniu z pracownikami KK PZPR, b.m., 6 XI 1984 r., k. 211.
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formą ekspansywnej polityki Kościoła. Zgodzą się towarzysze, że w tej sytuacji wymowne jest 
odczucie społeczne identyfikujące często Kościół z opozycją polityczną”31.

Na przełomie 1983 r. i 1984 r. postanowiono zintensyfikować działania wymierzone we 
wspomnianą wyżej ,,wąską grupę” księży. Duchownych próbowano odwodzić od tego typu 
zaangażowania przy użyciu różnorodnych metod: począwszy od rozmów ostrzegawczych, przez 
wspomniane interwencje u biskupa, a skończywszy na rozpuszczaniu plotek dowodzących złego 
prowadzenia się czy wysokiego statusu materialnego. Dochodziło też do przemocy fizycznej. Nie-
mniej jednak należy wyraźnie napisać, że działalność, określaną jako „ekstremalna”, prowadziła 
regularnie tylko niewielka grupa księży. W województwie krakowskim tego typu zaangażowanie 
po drugiej pielgrzymce Jana Pawła II wykazywało głównie trzech duchownych: ks. Kazimierz 
Jancarz, ks. Adolf Chojnacki i ks. Tadeusz Zaleski. Zdecydowana większość księży w wojewódz-
twie krakowskim w omawianym okresie nie wykazywała się takimi inicjatywami32. Do zmiany 
nastawienia wspomnianych duchownych używano zróżnicowanych metod, ale zasadniczo główny 
nacisk położono na tzw. rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze i działania tajne, niezgodne nawet 
z peerelowskim prawem. Nie ma w tym miejscu potrzeby omawiania całości działań wobec każ-
dego z wymienionych księży, gdyż powstała już na ten temat obszerna literatura33. Warto tylko 
skrótowo opisać, w jaki sposób prowadzono wspomniane czynności na przykładzie ks. Jancarza.

Jego aktywność w owym czasie monitorowano w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpraco-
wania o krypt. ,,Kurier”. W jednej z notatek SB opisano planowane wobec niego kroki: ,,doku-
mentowanie pod kątem procesowym działalności figuranta sprawy operacyjnego rozpracowania 
krypt. »Kurier« ks. Kazimierza Jancarza, umocnienie się operacyjne w parafii Mistrzejowice 
i prowadzenie działań profilaktycznych w stosunku do osób zaangażowanych w działalność 
parafii. Władze administracyjne będą inspirowane do stałych nacisków na kurię krakowską, która 
powinna podjąć konkretne decyzje w stosunku do ks. Jancarza”34.

31 ANK, KK PZPR, 29/2382/16, Protokół obrad konferencji sprawozdawczej KK PZPR wraz z załącznikami, 
b.m., 16 III 1985 r., s. 40–41 (załącznik do protokołu – brak paginacji); ANK, KK PZPR, 29/2382/16, Materiały 
i dokumenty XIX Konferencji Sprawozdawczej PZPR, b.m., 16 III 1985 r.
32 Relacja ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, listopad 2012 r., w zbiorach autora; T. Isakowicz-Zaleski, Moje 
życie nielegalne, Kraków 2008, s. 81. Podobnie sytuacja wyglądała na terenie całej Polski. Jak wynikało z sza-
cunków sporządzonych przez władze, zdecydowanie „antysocjalistyczne postawy” prezentowało około 5 proc., 
a najwyżej 10 proc. duchownych i kilku biskupów. Zob. szerzej: P. Kowal, Koniec systemu władzy. Polityka ekipy 
gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986–1989, Warszawa 2012, s. 184. Minister-kierownik UdsW Włady-
sław Loranc za najpowszechniejszą wśród księży postawę w analizowanym okresie uznawał podejście neutralne 
do władz i skupienie się na pracy duszpasterskiej. Zob. W. Loranc, Stare upiory w najnowszych dziejach Polski, 
Warszawa 1987, s. 264–265; Relacja Władysława Loranca, wrzesień 2012 r., w zbiorach autora.
33 A. Dziurok, ,,Szczypanie” ks. Adolfa Chojnackiego, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2003, nr 1, s. 57–60; 
J.L. Franczyk, Na fundamencie krzyża. Kościół katolicki w Nowej Hucie w latach 1949–1989, Kraków 2004; idem, 
Ks. Adolf Chojnacki 1932–2011. Boży buntownik [w:] Kościół w godzinie próby 1945–1989. Nieznane dokumenty 
i świadectwa, red. T. Balon-Mroczka, J. Szarek, Warszawa 2006, s. 364–366; M. Wyrwich, Kapelani Solidarności 
1980–1989, t. 1, Warszawa 2005; idem, Kapelani Solidarności 1980–1989, t. 2, Warszawa 2007; idem, Kapelani 
Solidarności 1980–1989, t. 3, Warszawa 2009; M. Malec, Inwigilacja ks. Adolfa Chojnackiego przez SB [w:] Kościół 
katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, red. R. Terlec-
ki, J. Szczepaniak, t. 1, Kraków 2007, s. 167–180; T. Isakowicz-Zaleski, Księża wobec bezpieki. Na przykładzie 
archidiecezji krakowskiej, Kraków 2007, s. 57–95; Ł. Marek, Msze święte za Ojczyznę, ,,Biuletyn Instytutu Pamięci 
Narodowej” 2009, nr 5–6, s. 52–59; idem, Kapłan klasy robotniczej i inteligencji pracującej ks. Kazimierz Jancarz 
[w:] Niezłomni ludzie Kościoła. Sylwetki, red. J. Żaryn, Kraków 2011, s. 190–199; K. Wordliczek, Oazy wolności. 
Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Kościoła w Krakowie – Nowej Hucie (1960–1989), ,,Sowiniec” 2012, nr 40, 
s. 29–44; R. Łatka, Krakowskie władze wobec księży „negatywnych” na przykładzie działań wobec ks. Adolfa Chojna-
ckiego [w:] III Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2014. Referaty, red. Ł. Kamiński, M. Hańderek, Warszawa 2015.
34 T. Isakowicz-Zaleski, Księża…, s. 63.
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Duchowny był stale otoczony agenturą SB. Donosili na niego również inni duchowni, któ-
rych udało się pozyskać krakowskiemu aparatowi represji35. Stosowano wobec niego obszerny 
katalog środków operacyjnych, takich jak anonimy, groźby przez telefon, podsłuchy36. Inwigi-
lowała i represjonowała go także ,,Grupa D”. Niestety, ze względu na charakter jej aktywności 
i sposób prowadzenia dokumentacji operacyjnej nie mamy możliwości odtworzenia charakteru 
jej działań wobec kapelana nowohuckiej ,,Solidarności”37. Struktury partyjne, bezpieczniackie 
i miejscowy Wydział do spraw Wyznań interesowały się również nabożeństwami, które odpra-
wiał, aby wychwycić i wynotować z nich wszelkie ,,negatywne akcenty”38. Miały one służyć, 
jak zaznaczano, do „procesowego wykorzystania” bądź do wywierania nacisków na władze 
kościelne zmierzających do odwołania ks. Jancarza z Mistrzejowic. Działania te podejmowa-
no przez cały omawiany okres. Presji poddawano również proboszcza parafii, ks. Mikołaja 
Kuczkowskiego. Próbowano skłonić go do zdyscyplinowania niepokornego duchownego. 
Wszelkie działania władz, mające na celu skonformizowanie ks. Jancarza i ograniczenie jego 
działalności, nie odniosły skutku. Wręcz przeciwnie, nowohucki kapelan stale rozszerzał pole 
swojej aktywności, stawał się patronem wielu kolejnych inicjatyw, ocenianych przez władze 
jako wrogie39.

Ostatnią sferą, w której widać antykościelny zwrot w polityce wobec Kościoła, była propa-
ganda prasowa. Uwidoczniła się przede wszystkim w odniesieniach do księży zaangażowanych 
po stronie opozycji. Szeroko relacjonowano porwanie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki oraz 
późniejszy proces jego morderców40. Nie inaczej było w „Gazecie Krakowskiej”, w której pojawiło 
się bardzo dużo tekstów poświęconych tej sprawie. Były to głównie materiały przygotowywane 
w centrali, najczęściej przedruki informacji PAP bądź relacje z konferencji prasowych rzecznika 
rządu Jerzego Urbana czy też bezpośrednie relacje z przebiegu procesu41. Jak wynika z opraco-
wania komitetu krakowskiego pt. Podstawowe problemy, nad którymi należy się zastanowić przed 
naradą I sekretarzy KW PZPR, relacje prasowe dotyczące tego zagadnienia były sporządzone 

35 Ibidem, s. 65–70.
36 M. Wyrwich, Kapelani Solidarności 1980–1989, t. 1, Warszawa 2005, s. 129.
37 M. Lasota, O raporcie sejmowej komisji poświęconej samodzielnej grupie ,,D” w MSW, ,,Biuletyn Instytutu 
Pamięci Narodowej” 2003, nr 1, s. 27–36; Sprawozdanie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Działal-
ności MSW. Informacja o działalności komórek ,,D” pionu IV byłej Służby Bezpieczeństwa, Warszawa, luty 1991, 
,,Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2003, nr 1, s. 40–42.
38 Znajduje to wyraz zarówno w dokumentacji krakowskiej SB, jak i Departamentu IV MSW. Zob. AIPN Kr, 
066/40, t. 33–37, SO krypt. ,,Lato-1980”; AIPN, 1485/4633, Informacje Departamentu IV MSW, 1984 r.; AIPN 
BU, 1585/4634, Informacje Departamentu IV MSW, 1984 r.
39 Ł. Marek, Kapłan klasy robotniczej i inteligencji pracującej – ks. Kazimierz Jancarz (1947–1993) [w:] Kościół 
w okowach. Niezłomni ludzie Kościoła. Sylwetki, red. J. Żaryn, Kraków 2011, s. 190–199.
40 W prasie komunistycznej ukazywały się co dzień relacje procesu, w telewizji zaś codzienny piętnastominutowy 
program. Zob. E. Czaczkowska, T. Wiścicki, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Warszawa 2009, s. 276; E. Wojcieszyk, 
Propaganda w PRL. Uprowadzenie i zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki oraz proces jego morderców – ofice-
rów SB w świetle codziennej prasy poznańskiej 1984–1985 [w:] Kościół w obliczu totalitaryzmów. Zbiór studiów 
dla uczczenia XXV rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Toruń 16–17 X 2009, red. W. Polak, 
W. Rozynkowski, M. Białkowski, J. Kufel, Toruń 2010, s. 77–95.
41 ,,Gazeta Krakowska”, rocznik 1984 i 1985. Były one staranie wyreżyserowane. Zob. szerzej: E. Czaczkowska, 
T. Wiścicki, Ksiądz Jerzy Popiełuszko… Rzeczywisty przebieg procesu znamy przede wszystkim dzięki sprawo-
zdaniom Jacka Ambroziaka ukazujących się w ,,Piśmie Okólnym” Biura Prasowego Episkopatu i publikacjom prof. 
Krystyny Daszkiewicz, zob. K. Daszkiewicz, Kulisy zbrodni. Dziesiąty rok od morderstwa ks. Jerzego Popiełuszki, 
Poznań 1994. Por. także spostrzeżenia na ten temat Józefy Hennelowej, relacjonującej proces, zarejestrowane w cza-
sie jej spotkania ,,Refleksje po procesie toruńskim”. Zob. AIPN Kr, 010/12316, t. 1, Notatka służbowa dotycząca 
zabezpieczenia spotkania z red. J. Hennelową w dniu 21 II 1985 r. o godz. 20.15 w kościele oo. Dominikanów, 
21 II 1985 r., k. 116.
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przez partyjną „górę” lub w zgodzie z jej wytycznymi42. Nie ma potrzeby, by w tym miejscu 
szeroko omawiać sprawę krakowskich reakcji na śmierć ks. Jerzego Popiełuszki, uczyniłem to 
już bowiem w osobnym studium43.

W ,,Gazecie Krakowskiej” można było znaleźć także teksty poświęcone politycznej działal-
ności duchownych. Były one zgodne z dyrektywami przekazanymi z centrali we wrześniu 1983 r. 
Zrobił to osobiście 3 września w czasie posiedzenia plenarnego KK PZPR Jan Główczyk, sekretarz 
KC PZPR ds. propagandy. W słowach skierowanych do krakowskich dygnitarzy stwierdził: ,,My 
w propagandzie […] musimy stopniowo stworzyć taki klimat, który by sprowadził na margines 
polityczne wystąpienia księży. Jak to zrobić – oto jest bardzo trudne zadanie dla miejscowej pra-
sy zresztą też, bo właściwie trzeba to lokalizować i robić to bardzo miejscowo, bowiem bardzo 
trudno jest to robić na cały kraj. Bo tu się wie, tu się zna”44. Początek 1984 r. stał pod znakiem 
wykonywania tego zalecenia. ,,Gazeta Krakowska” przystąpiła do propagandowego ataku na 
tzw. księży negatywnych.

Pierwszy raz temat ten szeroko pojawił się w relacji z jednej z konferencji rzecznika rządu PRL. 
W tekście, zamieszczonym 13 lutego 1984 r. w odpowiedzi na pytanie przedstawiciela Interpressu 
dotyczące Kościoła, Jerzy Urban stwierdził, że nie ma żadnych ataków władz na Kościół. Jak 
jednak zauważał w dalszych rozważaniach, ,,jest jednak grupa księży wygłaszających nie kazania, 
ale przemówienia polityczne, zajadle atakujące nasz ustrój i siły polityczne kierujące krajem”45.

Na początku 1985 r. podjęto decyzję o dalszym zintensyfikowaniu propagandowej walki 
z księżmi aktywnymi społecznie. W memoriale KK PZPR dla I sekretarza województwa kra-
kowskiego Józefa Gajewicza pisano: ,,Z inspiracji krakowskiej instancji partyjnej podjęte zostały 
działania w kierunku prezentowania w regionalnych środkach masowego przekazu, szczególnie 
w prasie partyjnej, osób, faktów, zdarzeń, inspiratorów i animatorów, których działania naru-
szają konstytucyjne zasady, na których opiera się polityka wyznaniowa oraz normy współżycia 
społecznego socjalistycznego państwa. Dotyczą one w szczególności politycznej aktywności 
kleru, wykorzystującego do tych celów miejsce kultu, nadużywającego treści i symboli reli-
gijnych do dyskredytacji socjalizmu, władzy, partii, sojuszy i ZSRR. Publicystyka ta szeroko 
zaprezentowana w »Gazecie Krakowskiej« wywołała duży rezonans społeczny wyrażający 
poglądy, opinie, stanowiska zarówno osób partyjnych, jak i bezpartyjnych”46. W dalszej części 
memoriału zalecano zwiększenie liczby publikacji dotyczących tej tematyki47, co natychmiast 
zostało wykonane.

Stanisław Stanuch 31 stycznia zamieścił w ,,Gazecie Krakowskiej” artykuł W odpowiedzi na 
listy w sprawie nie ma miejsca dla Ciebie, w którym przywoływał głosy czytelników, zgodne z opi-
nią autora i redakcji. Zauważał, że niejednokrotnie ich nadawcy wchodzą ze sobą w wewnętrzny 
konflikt: ,,między lojalnością wobec wiary a oburzeniem czy zastrzeżeniami co do nadużywania 
miejsc kultu religijnego do celów sprzecznych z intencjami wierzących”. Dalsza część tekstu 

42 ANK, KK PZPR, 29/2382/416, Podstawowe problemy, nad którymi należy się zastanowić przed naradą I sekre-
tarzy KW PZPR, b.m., b.d., k. 163.
43 R. Łatka, Reakcje na zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki. Na podstawie wybranych dokumentów Komitetu Kra-
kowskiego PZPR i tekstów „Gazety Krakowskiej” (1984–1985), ,,Sowiniec” 2013, nr 43, s. 103–116.
44 ANK, KK PZPR, 29/2382/55, Protokół z posiedzenia plenarnego KK PZPR wraz z załącznikami z wystąpienia 
Jana Główczyka zastępcy członka BP KC PZPR, b.m., 3 IX 1983 r., k. 130. Jego uwagi ze zrozumieniem przyjął 
I sekretarz KK PZPR Józef Gajewicz i dodał, że w Krakowie jest kilku księży, z którymi są kłopoty. Zob. ANK, 
KK PZPR, 29/2382/55, Protokół z wystąpienia Józefa Gajewicza I sekretarza KK PZPR, b.m., b.d., k. 150.
45 ,,Gazeta Krakowska”, 13 II 1984.
46 AKK, KK PZPR, 29/2382/414, Skargi i memoriały przesłane do I sekretarza KK PZPR, Z memoriału Józefa 
Gajewicza, b.m., b.d., k. 433.
47 Ibidem, k. 433.
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zbudowana była na zasadzie przytoczenia słów czytelników i komentarza S. Stanucha do tego 
tekstu. Na przykład: ,,Wielkie słowa uznania za to, co Pan tam napisał […]. W swoich ocenach 
nic się Pan nie pomylił. Jestem wierzącym i praktykującym – uczęszczającym właśnie do tej 
parafii, ale chyba będę musiał ją zmienić. Tam oprócz polityki nic innego nie ma. Ciągłe ataki 
na władzę, ustrój itp. A prym w tym wiedzie ks. K[azimierz] J[ancarz], wikary, oczywiście przy 
poparciu proboszcza M[ikołaja] K[uczkowskiego]”. List czytelnika zmusił dziennikarza „Gazety” 
do zastanowienia się, ,,czy jest godne, aby polscy kapłani lżyli i poniżali własną Ojczyznę i aby 
otaczali się ludźmi, którzy jeszcze tak niedawno i gorliwie i równie dla korzyści materialnych 
»wieszali psy« na tych, co chodzą do Kościoła”. W dalszej części tekstu autor porównał arogancję 
i poczucie wyższości hierarchów kościelnych i niektórych księży do arogancji rządzącej ,,ekipy 
z lat siedemdziesiątych”. Innym ciekawym odnotowania spostrzeżeniem jest przekonanie, zilu-
strowane listem od czytelnika: ,,Niemożność powściągnięcia zapalczywości politycznej młodych 
księży przez Episkopat powoduje u znacznej części wierzących stany graniczące z bezsilną 
rozpaczą”. List, do którego odnosił się Stanuch, pełen był ataków na ,,Solidarność” i jej ,,złudne 
idee”, uwag, że zamordowany ks. Popiełuszko wykazywał się nietolerancją i nieposłuszeństwem 
wobec przełożonych kościelnych i wreszcie zapomniał, że ,,nienawiść rodzi nienawiść”. Jego 
autor sugerował także, że Episkopat powinien dla niepokornych duchownych wprowadzić swoisty 
taryfikator kar, począwszy od zakazu wygłaszania kazań na trzy miesiące lub rok, w zależności 
od tego, czy jest to pierwszy, czy drugi atak na PRL. Ostatni akapit przytoczonego listu doskonale 
wpasowywał się w założenia propagandowe władz, warto więc go przywołać w całości: ,,Kościół 
nie może być azylem dla anarchii, ekstremy i politycznych przeciwników. Jeżeli tych spraw nie 
chce usunąć Episkopat Polski, niechże zajmie się tym administracja państwowa, bez oczekiwania 
na decyzję prokuratora lub sądu, a na pewno nie dojdzie więcej do morderstw na duchownych, 
wywołanych frustracją. Takie kary odstraszyłyby też duchownych »politykierów« od używania 
kościołów do gry politycznej przeciw państwu, jego ustrojowi i władzy ludowej”48.

W 1986 r. mimo pewnych zmian w polityce wobec Kościoła nie zaniechano ataków na księży 
negatywnych, choć były one znacznie rzadsze niż rok wcześniej. Chciałbym zwrócić uwagę na 
dwa istotne w tym elemencie propagandy teksty, jakie ukazały się na łamach ,,Gazety Krakow-
skiej”. W numerze z 13–14 września Jan Rem (pod tym pseudonimem występował rzecznik 
rządu Jerzy Urban) w artykule O rzucaniu kamieniem zaatakował duchownych podważających 
osiągnięcia PRL w walce z alkoholizmem. Zauważał, że ,,z ambon w niektórych kościołach padły 
słowa” mówiące, iż władze rozpijają społeczeństwo i nie walczą z tą patologią społeczną. Pod-
kreślał dorobek rządu w tym względzie i sugerował szersze włączenie się Kościoła w inicjatywy 
władz i podjęcie współdziałania49. Dwa miesiące później, 14 listopada, ukazał się z kolei tekst 
autorstwa Stanisława Stanucha poświęcony nabożeństwom za ojczyznę. Artykuł zatytułowano 
Tajniki czwartkowych modłów za Ojczyznę, a dotyczył nabożeństwa za ojczyznę w kościele 
w Mistrzejowicach50. Autor przytoczył list do redakcji jednego z pracowników Huty im. Lenina, 
który wyrażał swoje oburzenie faktem, ,,iż z ust kapłana w szatach kościelnych zamiast Słowa 
Bożego, zamiast modlitwy, usłyszałem świeckie, a nawet urzędowe obwieszczenie niemające nic 
wspólnego z powagą świątyni”51. Autor tekstu z kolei podkreślał zgorszenie sprawą ,,przekształ-
cenia przez roznamiętnionego politycznie kapłana świątyni w salę wiecową”52.

48 W odpowiedzi na listy w sprawie nie ma miejsca dla Ciebie, ,,Gazeta Krakowska”, 31 I 1985.
49 J. Rem (J. Urban), O rzucaniu kamieniem, ,,Gazeta Krakowska”, 13–14 IX 1986.
50 ,,Gazeta Krakowska”, 14 XI 1986.
51 S. Stanuch, Tajniki czwartkowych modłów za Ojczyznę, ,,Gazeta Krakowska”, 14 XI 1986.
52 Ibidem.
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Sukcesu nie odniosła również akcja propagandowa, którą przeprowadzono w 1986 r., mająca 
na celu skonfliktowanie ks. Jancarza z kard. Macharskim53. W kwietniu Urban (jako Jan Rem) 
opublikował na łamach ,,Gazety Krakowskiej” tekst pod tytułem Balast, w którym jednoznacznie 
sugerował nielojalność kapelana nowohuckiej ,,Solidarności” wobec metropolity krakowskiego. 
Zacytował fragment ulotki z rzekomym wywiadem z ks. Jancarzem, w którym duchowny miał 
oskarżać kard. Macharskiego o uległość wobec SB w sprawie usunięcia z parafii krakowskich 
ks. Władysława Palmowskiego i ks. Adolfa Chojnackiego oraz sugerować, że podobny los może 
spotkać jego i ks. Isakowicza-Zaleskiego54. Odpowiadając na tę potwarz, ks. Jancarz opubliko-
wał na łamach ,,Tygodnika Powszechnego” oświadczenie, w którym kategorycznie odciął się 
od sfałszowanego wywiadu i odrzucił zarzuty wobec metropolity krakowskiego55. Zadeklarował 
ponadto całkowitą ,,lojalność wobec Kościoła krakowskiego”56.

Podsumowanie i ocena skuteczności działań władz
Antykościelny zwrot w polityce wyznaniowej miał, zdaniem jej kreatorów, przynieść wymierne 

rezultaty w postaci ograniczenia ,,ekspansji” Kościoła, a nawet cofnięcia niektórych ustępstw, 
poczynionych wobec niego na początku lat osiemdziesiątych. Pozycja społeczna Kościoła powin-
na, zgodnie z planami dygnitarzy komunistycznych, ulec wyraźnemu zmniejszeniu. Temu słu-
żyły wspomniane wyżej działania, takie jak walka z krzyżem i zaangażowaniem politycznym 
duchownych oraz wzmożenie propagandy antykościelnej. Jednak jak możemy ocenić z dzisiejszej 
perspektywy, ten kierunek polityki władz, nie licząc drobnych sukcesów (w wypadku Krakowa 
było to przykładowo przeniesienie sprawiającego kłopoty ks. Chojnackiego do innej parafii), 
okazał się nieskuteczny. Można powiedzieć nawet, że pozycja Kościoła w tym okresie stopniowo 
się umacniała, podobnie jak wpływ biskupów i duchowieństwa na sytuację społeczno-polityczną. 
W rezultacie zwrot w polityce wyznaniowej zmierzający do wzmocnienia niektórych działań anty-
kościelnych należy odbierać jako porażkę władz, która w dłuższej perspektywie doprowadziła do 
kolejnego zwrotu: tym razem w kierunku liberalizacji. Stała się ona faktem na przełomie 1986 r. 
i 1987 r., pełny wyraz zaś znalazła w uczestnictwie Kościoła jako istotnego czynnika w czasie 
transformacji ustrojowej i gwaranta umów między władzami PRL a opozycją.

53 Ł. Marek, Kapłan…, s. 195.
54 J. Rem (J. Urban), Balast, ,,Gazeta Krakowska”, 5–6 IV 1986 (tekst zamieszczono również w katowickiej 
,,Trybunie Robotniczej”).
55 Ł. Marek, Kapłan…, s. 195.
56 Oświadczenie ks. K. Jancarza z Mistrzejowic, ,,Tygodnik Powszechny” 1986, nr 17.
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PRL wobec bojkotu igrzysk olimpijskich  
w Los Angeles w 1984 r.

Igrzyska olimpijskie, mimo deklarowanej przez jej twórców apolityczności samej idei1, ze 
względu na swój międzynarodowy charakter i duże zainteresowanie stały się szczególnie podatnym 
terenem artykułowania poglądów politycznych, społecznych, religijnych i kulturowych. Często 
były wykorzystywane jako potężny instrument manifestowania określonych postaw. Zawody 
w latach osiemdziesiątych XX w. stały się płaszczyzną rywalizacji Stanów Zjednoczonych ze 
Związkiem Radzieckim2. Igrzyska w Moskwie w 1980 r. i w Los Angeles w 1984 r. stanowią 
jedne z najjaskrawszych przykładów upolitycznienia zawodów sportowych. Decyzje dotyczące 
ich bojkotu zostały podjęte przez przedstawicieli władz obu państw, jednak z uwagi na zimno-
wojenny podział świata naciski były wywierane na inne kraje. Wiosną 1984 r. również polscy 
działacze sportowi byli zmuszeni do zajęcia stanowiska w tej sprawie.

Odpowiedzi na pytanie, dlaczego PRL zbojkotował igrzyska olimpijskie w Los Angeles, 
należy szukać już na początku lat osiemdziesiątych XX w.3 Nastąpiło wówczas załamanie polityki 
détente4 w relacjach Wschód–Zachód. Jej symbolicznym zakończeniem było wkroczenie wojsk 
sowieckich do Afganistanu 25 grudnia 1979 r. Wydarzenie to wpisywało się w narrację amerykań-
skiej partii republikańskiej, która w toczącej się w tym czasie kampanii wyborczej krytykowała 
urzędującego prezydenta Jimmy’ego Cartera za niepowodzenia w polityce zagranicznej5. Admi-
nistracja demokratyczna, aby ratować sondaże, od 1979 r. zaczęła prowadzić twardszą i bardziej 
zdecydowaną politykę6. Peryferyjny konflikt w Afganistanie stał się bezpośrednim pretekstem 
do ochłodzenia relacji między blokami politycznymi. Prezydent Carter wycofał nieratyfikowany 
układ SALT II z Senatu, złożył wniosek o zwiększenie nakładów na obronę i nałożył embargo 
na eksport zbóż i urządzeń technicznych do ZSRR. Wprowadzone sankcje miały także wpływ 
na kontakty sportowe7.

1 Niektóre opinie wskazują na polityczny kontekst powstania samego ruchu olimpijskiego. Była to próba wyjścia 
Francji z izolacji politycznej po przegranej wojnie 1870 r. Zob. T. Olszański, Pięć kółek polityki [w:] Pekin 2008, 
Warszawa 2008, s. 22–26.
2 Zob. więcej: P. D’Agati, The Cold War and the 1984 Olympic Games. A Soviet-American Surrogate War, Boston 
2013.
3 Oficjalnie decyzję, przyznającą Los Angeles prawo organizacji XXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich, ogłoszono 
18 maja 1978 r. podczas 80. Sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Atenach. Największe miasto 
Kalifornii było jedynym kandydatem. Początkowo zgłosił się również Teheran, ale do ostatecznej rywalizacji nie 
przystąpił. Zob. D. Miller, Historia igrzysk olimpijskich i MKOl. Od Aten do Pekinu 1894–2008, Poznań 2008, 
s. 275.
4 Détente (fr.) – odprężenie, proces koegzystencji, negocjacji, współpracy gospodarczej i nieznacznych elementów 
współpracy politycznej. Zob. P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945–2000, Warszawa 2002, s. 232.
5 Zob. więcej: Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, t. 5: 1945–1990, red. D.T. Critchlow, A. Bartnicki, 
Warszawa 1995.
6 J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych, Warszawa 2001, s. 319.
7 Ibidem, s. 321 i nast.
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Izba Reprezentantów 24 stycznia 1980 r. większością głosów przyjęła uchwałę, nawołującą do 
bojkotu igrzysk olimpijskich w Moskwie. Za przyjęciem uchwały głosowało 386 kongresmenów, 
przeciw było jedynie 12. Wezwano także przedstawicieli innych państw, aby poparli apel prezy-
denta Cartera8. Komitet Olimpijski USA 20 marca 1980 r. podjął decyzję o bojkocie olimpiady9. 
Politycy amerykańscy w zdecydowany sposób prezentowali powody decyzji. Głównym było pro-
wadzenie agresywnej wojny przez organizatora zawodów. Nie ukrywali również, że skuteczność 
akcji będzie uzależniona od liczby państw, które nie wystawią własnych reprezentacji w Moskwie. 
Podczas spotkań z politykami zachodnimi zachęcali, aby wywierali oni wpływ na narodowe 
komitety olimpijskie. Ostatecznie w zawodach moskiewskich wzięli udział przedstawiciele 81 ze 
143 państw będących wówczas członkami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego10.

Krytycznie wobec stanowiska amerykańskiego wypowiadali się wówczas polscy działacze 
sportowi. Marian Renke, pełniący w tym czasie funkcję przewodniczącego Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego (PKOl), stwierdził, że „próby bojkotu były już podejmowane nawet w czasach 
Pierre’a de Coubertina. Ruch olimpijski wychodził z nich jednak zawsze zwycięsko. Stanowi-
sko amerykańskie także miało być skazane na porażkę ze względu na zdecydowany sprzeciw 
środowiska sportowego”11. Specjalne oświadczenie wydał również PKOl. Stwierdzono w nim, 
że „komitet nie ma zamiaru podejmować żadnych prób bojkotu i reprezentacja Polski na pewno 
weźmie udział w olimpiadzie”. Wyrażono solidarność ze sportowcami państw, których politycy 
próbowali zmusić do bojkotu12.

Jeśli skonfrontuje się powyższe wypowiedzi i oświadczenia z retoryką przyjętą cztery lata 
później, nietrudno dostrzec całkowitą zmianę sposobu definiowania sensu uczestnictwa w igrzy-
skach olimpijskich. Oczywiście zmiana była wypadkową postawy ZSRR oraz innej sytuacji 
wewnętrznej w PRL. Nieco wyprzedzając fakty, dla postronnego obserwatora zauważalny był 
jednak brak racjonalnych argumentów, które wpłynęły na decyzję o bojkocie igrzysk olimpij-
skich w Los Angeles. W okolicznościach izolacji międzynarodowej, pogłębiającego się kryzysu 
gospodarczego i marazmu społecznego sukces sportowy był elementem, który odpowiednio 
wykorzystany propagandowo mógł wpłynąć na poprawę nastrojów społecznych.

W latach siedemdziesiątych XX w. reprezentanci Polski należeli do światowej elity w wielu 
dyscyplinach sportu. Na igrzyskach olimpijskich w Montrealu w 1976 r. w klasyfikacji medalowej 
zajęli szóste miejsce, a w punktowej – piąte13. W ciągu kilku lat kondycja polskiego sportu uległa 
jednak pogorszeniu. Przejawy [regresu] można było zaobserwować już w Moskwie w 1980 r., 
gdzie pomimo braku wielu reprezentacji zachodnich Polska zdobyła tylko trzy złote medale14. 
Przyczyn pogłębiania się kryzysu należy poszukiwać w decyzji o ograniczeniu kontaktów mię-
dzynarodowych po 13 grudnia 1981 r. Zawieszone zostały wówczas wyjazdy juniorów do krajów 
zachodnich. Koncesjonowaniu poddano także kontakty seniorskie. Uczestnictwo w zawodach 
na Zachodzie dopuszczalne było tylko w wypadku imprez rangi mistrzowskiej, w których pro-
gnozowano uzyskanie korzystnych rezultatów, oraz w najważniejszych imprezach stanowiących 

8 Oburzająca decyzja Kongresu USA, „Trybuna Ludu”, 26 I 1980, s. 1.
9 Na zebraniu komitetu w Colorado Springs obecny był wiceprezydent Walter Mondale. Przed głosowaniem 
wygłosił do delegatów przemówienie, które było na żywo transmitowane w telewizji. Za bojkotem opowiedziało 
się dwie trzecie działaczy. Z wydanego oświadczenia wynikało, że po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności 
podjęto autonomiczną decyzję. Zob. S. Głąbiński, Komitet USA ugiął się pod kampanią nacisków, „Przegląd 
Sportowy”, 14 IV 1980, s. 3.
10 R. Falewicz, Historia igrzysk olimpijskich, Poznań 2004, s. 112.
11 A. Lewandowski, Olimpiada potrzebna światu, „Trybuna Ludu”, 29 I 1980, s. 10.
12 Polscy olimpijczycy potępiają próbę bojkotu Igrzysk w Moskwie, „Trybuna Ludu”, 26 I 1980, s. 1.
13 R. Falewicz, Historia…, s. 19.
14 Ibidem.
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etap przygotowań do głównego startu w sezonie15. Wynikało to przede wszystkim z obawy przed 
ucieczkami zawodników. W latach 1981–1983 azyl polityczny na Zachodzie uzyskało blisko stu 
polskich sportowców16. Niemniej jednak igrzyska olimpijskie w Los Angeles miały być próbą 
zakończenia izolacji, w jakiej znalazła się Polska po wprowadzeniu stanu wojennego. Do współ-
pracy zamierzano zaangażować Polonię. W 1983 r. w USA powstał Komitet Przyjęcia Polskich 
Olimpijczyków. Jego prezes Aleksander Kuryło odwiedził Polskę na początku 1984 r. Zapewnił, 
że „ekipę czeka serdeczne przyjęcie ze strony zamieszkałych w USA Polaków”17. Utworzono także 
Polski Fundusz Olimpijski, którego celem było zbieranie środków dla reprezentacji. Władzom 
zależało na aktywizacji rodaków mieszkających za granicą, aby pokazać ich akceptację dla zmian 
zachodzących w kraju. W latach 1980–1984 Polonia zebrała w ramach funduszu 125 tys. dol.18

Apele o zbiórkę środków wynikały również z dużo bardziej pragmatycznych powodów. Jak 
zauważyły władze, w latach 1980–1982 zaszły niekorzystne zmiany w funkcjonowaniu sportu 
wyczynowego. Kryzys gospodarczy spowodował ograniczenie dopływu środków finansowych, 
a wzrost cen i kosztów działalności doprowadził do likwidacji wielu sekcji19. Jednym z ele-
mentów, mających wpłynąć na poprawę sytuacji, było zwiększenie nakładów budżetowych na 
kulturę fizyczną w latach 1983–1985 o 13,5 proc. Nie spowodowało to jednak zmniejszenia 
liczby problemów, z którymi spotykali się zawodnicy i trenerzy. Dotyczyły one głównie braków 
sprzętowych i infrastrukturalnych20.

Przyczyn kryzysu polskiego sportu należy doszukiwać się także w ciągłych zmianach insty-
tucjonalnych, które następowały w tym okresie. W latach osiemdziesiątych sprawom kultury 
fizycznej władze partyjne i państwowe poświęcały sporo uwagi. Wielokrotnie były one przedmio-
tem obrad sejmowych i posiedzeń rządu. Pojawiały się sygnały dotyczące konieczności reform21. 
Oficjalnie poszukiwano formuły zarządzania kulturą fizyczną, która gwarantowałaby optymalne 
wykorzystanie posiadanego potencjału. W praktyce część działań miała charakter wyłącznie 
propagandowy lub wynikała z rozbieżnych interesów poszczególnych aktywistów sportowych 
i partyjnych. Kluczową pozycję w procesie zarządzania i wydatkowania środków w obsza-
rze sportu wyczynowego miał utworzony 28 maja 1978 r. Główny Komitet Kultury Fizycznej 
i Sportu (GKKFiS)22. Zakres jego kompetencji był zbliżony do uprawnień, którymi legitymuje 
się obecnie Ministerstwo Sportu. Równolegle funkcjonował PKOl. Jego zadania ograniczały się 
do kwestii formalnych, związanych z kontaktami międzynarodowymi i przygotowaniami repre-
zentacji olimpijskiej23. Należy jednak podkreślić, że w zakresie stosunków międzynarodowych 
GKKFiS pozbawiony był samodzielności. Wiele decyzji zapadało na poziomie KC PZPR oraz 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Uzależnienie wynikało także z pozycji międzynarodowej 
PRL w ramach bloku wschodniego. Cyklicznie odbywały się konsultacje najwyższych organów, 

15 A. Pasko, Sport wyczynowy w polityce państwa 1944–1989, Kraków 2012, s. 412.
16 L. Szymański, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza wobec problemów kultury fizycznej i turystyki w dekadzie 
lat osiemdziesiątych [w:] Studia z dziejów kultury fizycznej, red. T. Jurek, Gorzów Wielkopolski 2002, s. 468 i nast.
17 W. Lipoński, Polacy na olimpiadach, Poznań 2000, s. 70.
18 A. Pasko, Sport wyczynowy…, s. 413.
19 W 1981 r. środki przeznaczane na kulturę fizyczną w 53 proc. pochodziły z budżetu państwa, 17 proc. z Totali-
zatora Sportowego, 7,9 proc. ze związków zawodowych, natomiast 21 proc. było dochodami własnymi organizacji 
sportowych. Zob. L. Szymański, Kultura fizyczna i turystyka w polityce Polski Ludowej 1944–1989, Wrocław 2004, 
s. 228.
20 A. Pasko, Sport wyczynowy…, s. 394 i nast.
21 L. Szymański, Kultura fizyczna…, s. 227.
22 Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 3 lipca 1984 r., Dz.U. z 1984 r., nr 34, poz. 181, roz. 4, art. 15, http://isap.
sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19840340181 (dostęp: 12 X 2014 r.).
23 Mała encyklopedia sportu, t. 1, Warszawa 1984.
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zajmujących się sprawami sportu w państwach socjalistycznych24. Szczególnie aktywny w kry-
tyce przyjętych rozwiązań instytucjonalnych był Bolesław Kapitan, przewodniczący GKKFiT 
w latach 1973–1978. Sugerował on konieczność powrotu do systemu, w którym sprawy kultury 
fizycznej były połączone z turystyką. Przeciwko zmianom wypowiadał się natomiast Marian 
Renke, stojący na czele polskiego sportu w latach 1978–1986. Według niego „sportowi potrzebna 
jest lepsza jakość, a nie kolejna reorganizacja”25. Należy zaznaczyć, że spory wokół uprawnień 
poszczególnych instytucji nie wpływały na polepszenie sytuacji klubów i sekcji26. Wywoływały 
raczej odczucie dezorientacji u działaczy niższego szczebla.

Oprócz wszystkich problemów, z jakimi borykał się polski sport, należy zauważyć wzrost 
aktywności organizacji sportowych, jaki nastąpił przed igrzyskami. Celem było odpowiednie przy-
gotowanie zawodników do występu w Los Angeles. Reprezentacja Polski miała wyjść z izolacji 
i pokazać światu swoje możliwości. Na początku 1983 r. uruchomiono specjalny program pod 
hasłem „Wszystko dla Olimpijczyków”. Niezależnie od jego wymiaru propagandowego trzeba 
podkreślić konkretne działania, które zostały wówczas wdrożone. Wsparto kadry olimpijskie, 
zwiększono wysokość stypendiów sportowych, stworzono specjalny cykl szkoleniowy oraz 
przesunięto najlepszych trenerów klubowych do pracy z kadrą, zapewniając im specjalne warunki 
finansowe27. W lutym 1983 r. na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej 
Marian Renke przedstawił harmonogram przygotowań olimpijskich. W 103 ośrodkach szkolenio-
wych trenowało 309 zawodników. Renke wskazał, że przygotowania przebiegają bez opóźnień28. 
Posłowie nie podchodzili do zapewnień Renkego bezkrytycznie: zadawano pytania o stan przy-
gotowań w poszczególnych dyscyplinach. Na posiedzeniu tej samej komisji 28 września 1982 r. 
podkreślono liczne problemy związane z przygotowaniami, przede wszystkim niedostateczne 
zaopatrzenie w sprzęt, słabą opiekę lekarską oraz brak wsparcia naukowego29.

Decyzja dotycząca bojkotu została poprzedzona odpowiednim przekazem w mediach. Pro-
paganda państw socjalistycznych już w marcu 1984 r. zaczęła przedstawiać argumenty i szukać 
powodów, dla których należało zająć ostateczne stanowisko. Prasa krajów socjalistycznych została 
zarzucona informacjami, dotyczącymi postępowania organizatorów i sytuacją w USA, która 
zagrażała przeprowadzeniu niekonfliktowych igrzysk30. Powtarzane były trzy główne argumen-

24 A. Pasko, Sport wyczynowy…, s. 394 i nast.
25 Posłowie o sporcie, „Przegląd Sportowy”, 25 I 1985, s. 2.
26 Spory personalne znalazły odzwierciedlenie w stanie wojennym. Wiceprzewodniczący GKKiS z lat siedemdzie-
siątych Andrzej Trojnar był jedną z osób internowanych 13 grudnia. Sprawa była związana z aferami korupcyjnymi, 
których dopuszczali się działacze sportowi. Oficjalnie podawaną przyczyną było nieuiszczenie przez Trojnara 
400 tys. zł z tytułu robót budowlanych. Zob. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN), 0582/141/2, Wykaz 
osób przewidzianych do internowania, które w poprzednim okresie zajmowały kierownicze stanowiska, b.m., 
12 XII 1981 r., k. 19. Za udostępnienie dokumentu dziękuję Jakubowi Szumskiemu.
27 Sztab olimpijski działa, „Przegląd Sportowy”, 21 I 1983, s. 1 i nast.
28 L. Szymański, Kultura fizyczna…, s. 226.
29 Ibidem.
30 Wcześniej dwukrotnie państwa socjalistyczne oskarżały organizatorów o postępowanie niezgodne z Kartą 
Olimpijską. Po raz pierwszy po wyborze gospodarza w 1978 r. Pojawiły się wówczas rozbieżności, dotyczące 
sposobu organizacji zawodów. Władze Los Angeles przedstawiły własny projekt igrzysk: za organizację imprezy 
miała być odpowiedzialna prywatna spółka, która następnie czerpałaby część zysków z dochodów. Wcześniej 
koordynacja tego typu spraw należała do instytucji publicznych, które otrzymywały gwarancje państwowe. 
Ostatecznie uzgodniono, że igrzyska zostaną zorganizowane przez prywatną spółkę, ale Komitet Olimpijski USA 
weźmie odpowiedzialność finansową. Blok socjalistyczny postanowił wykorzystać to wydarzenie do krytyki Stanów 
Zjednoczonych jako organizatora. Amerykanów oskarżano o komercjalizację idei olimpijskiej. Po raz drugi zarzuty 
wobec organizatorów pojawiły się w styczniu 1983 r. podczas Zgromadzenia Komitetu Wykonawczego MKOl, 
odbywającego się w Los Angeles. Przedmiotem krytyki były kwestie finansowe podczas olimpiady. Zdecydowany 
opór wzbudziła informacja o kosztach zakwaterowania, które za jeden dzień dla jednego sportowca miały wynieść 
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ty. Najbardziej eksponowano obawy związane z kwestią bezpieczeństwa. Zagrożeni mieli być 
sportowcy z państw Europy Środkowo-Wschodniej. Pojawiało się sformułowanie o powstawaniu 
w Stanach Zjednoczonych grup paramilitarnych chcących dokonać ataku podobnego do tego, 
który wydarzył się w Monachium w 1972 r. Podkreślano, że w USA nastąpił bardzo duży wzrost 
aktywności organizacji antykomunistycznych. Pod koniec kwietnia 1984 r. odbyło się spotkanie 
czternastu takich grup. Rzekomo omawiano wówczas strategię działania wobec obywateli radziec-
kich przybywających na igrzyska. Faktycznie organizacje te były stowarzyszeniami emigrantów 
z różnych państw socjalistycznych. Celem ich działań miała być pomoc dla członków ekip kra-
jów demokracji ludowej w ucieczce i pozostaniu na terytorium USA. W mieście postanowiono 
umieścić specjalne tablice w języku rosyjskim informujące o pomocy prawnej i materialnej, na 
którą można było liczyć. Agitacja miała także polegać na dotarciu z hasłami antykomunistyczny-
mi przez demonstracje, ulotki i środki masowego przekazu. Zamierzano skompromitować ustrój 
komunistyczny przez pokazanie jego słabości ekonomicznej, zacofania i łamania praw człowieka31. 
W wymiarze propagandowym działalność tego typu organizacji była szczególnie demonizowana. 
Według powtarzanych opinii były one zdolne do najgorszych, prawie terrorystycznych czynów 
względem sportowców socjalistycznych.

Wskazywano także na choroby, na które mieli być narażeni sportowcy startujący w Kalifornii, 
spowodowane rzekomo zanieczyszczeniem środowiska. Powracającym argumentem była komer-
cjalizacja przez USA idei olimpijskiej. Kraje socjalistyczne, na czele z ZSRR, kreowały się w tym 
momencie na obrońców tradycji i standardów podczas zawodów. Podkreślano, że administracja 
USA nie respektuje Karty Olimpijskiej i prowadzi politykę dyskryminacji w stosunku do komi-
tetów olimpijskich innych państw. Organizatorom miało nie zależeć na zachowaniu ducha i idei 
olimpijskiej, a głównym celem pozostawał zysk ekonomiczny32.

W związku z podnoszonymi wielokrotnie kontrowersjami Narodowy Komitet Olimpijski 
ZSRR wydał 10 kwietnia 1984 r. oświadczenie, w którym stwierdził, że w USA „istnieje wiele 
grup reakcyjnych, emigranckich i politycznych”, które swoją działalność prowadzą pod hasłem 
„Nie dopuścić Sowietów na olimpiadę”. Sugerowano, że były one popierane przez amerykańskie 
służby specjalne. Potępiono administrację Reagana, która miała całą sytuację wykorzystywać do 
walki politycznej w roku wyborów prezydenckich i zbić na tym kapitał polityczny. Dlatego NKO 
zagroził podjęciem odpowiednich kroków w wypadku braku reakcji ze strony organizatorów33.

Przez kolejny miesiąc radzieccy działacze sportowi zgłaszali liczne zastrzeżenia w stosunku 
do organizatorów. Istotne jest to, że o sytuacji nie wypowiadali się najważniejsi ludzie władzy. 
Na początku maja 1984 r. na Kremlu doszło do spotkania ówczesnego sekretarza generalnego 
KPZR Konstantina Czernienki z włoskim ministrem spraw zagranicznych Giulio Andreottim. 
Odbyło się trzy dni przed ogłoszeniem oficjalnej decyzji. Tymczasem po spotkaniu Andreotti 

45 dol. Przypomniano, że w Moskwie koszt ten wyniósł 18 dol. Inną sprawą, za którą krytykowały Amerykanów 
komitety olimpijskie państw socjalistycznych, były kwestie amatorstwa i zawodowstwa wśród sportowców. Stro-
na radziecka powoływała się na przykład Renaldo Nehemiaha, amerykańskiego lekkoatlety, rekordzisty świata 
w biegu na 110 m przez płotki. W 1981 r. podpisał on kontrakt zawodowy z drużyną futbolu amerykańskiego, 
ale po krótkim uprawianiu tego sportu postanowił wrócić do lekkoatletyki. Federacja amerykańska wystosowała 
postulat, aby mógł wystąpić podczas igrzysk olimpijskich w Los Angeles. Strona radziecka zareagowała bardzo 
aktywnie. Posądziła Amerykanów o łamanie tradycji, dobrych obyczajów i próbę stworzenia niebezpiecznego 
precedensu. Inną kwestią sporną stały się sprawy związane z akredytacjami. Ostatecznie głos zabrał prez. Ronald 
Reagan, który przedstawił daleko idące ustępstwa. Uzgodniono kwoty kosztów pobytu, zapewniono swobodę 
lotów czarterowych oraz wprowadzono ułatwienia wizowe: przyjęto, że akredytacja równa się wizie.
31 S.W., Fair play, „Polityka”, 5 V 1984, s. 15.
32 Inne igrzyska, „Trybuna Ludu”, 14 IV 1984, s. 10.
33 Ibidem.
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powiedział, że Czernienko „zapewnił go, iż ZSRR nie zamierza bojkotować olimpiady w Los 
Angeles”34.

Ogłoszenie informacji o bojkocie nastąpiło we wtorek 8 maja 1984 r. podczas spotkania plenum 
NKO. Zgodnie z oficjalnym komunikatem „przedstawiciele 29 olimpijskich federacji sportowych 
ZSRR oraz członkowie prezydium krajowego komitetu olimpijskiego jednogłośnie opowiedzieli 
się za nieuczestniczeniem w igrzyskach”35. Podkreślono znaczenie słowa „nieuczestniczenie”, 
ponieważ decyzja została podjęta niezależnie, bez jakiejkolwiek presji36. Miało to stanowić 
o odmienności wobec bojkotu, słowa użytego przez prezydenta Cartera w stosunku do olimpiady 
w Moskwie. Celem tych zabiegów było pokazanie, że tamta decyzja była podyktowana naciskami 
polityków, a ta – względami bezpieczeństwa i troski o sportowców. W wydanym oświadczeniu 
radzieccy działacze sportowi nawiązali jednak do kwestii politycznych. Oprócz stale powtarzanych 
argumentów o organizacjach antysocjalistycznych działających w USA przypuszczono atak na 
polityków amerykańskich. Administracja republikańska w toku kampanii wyborczej miała wzma-
gać nastroje szowinistyczne i histerię antyradziecką. Zgodnie z oświadczeniem: „cała olimpiada 
nie miała wiele wspólnego ze sportem i była organizowana tylko w celach politycznych”37.

Tydzień po ogłoszeniu decyzji, 15 maja 1984 r. odbyła się konferencja prasowa przewod-
niczącego NKO Marata Gramowa. Wyjaśnił on, że pierwotnie ostateczna decyzja miała zapaść 
pod koniec miesiąca. Przyspieszyło ją jednak oświadczenie Departamentu Stanu USA. Strona 
amerykańska rzekomo zbagatelizowała radzieckie zastrzeżenia w kwestii zapewnienia bezpie-
czeństwa sportowcom socjalistycznym. Zdaniem Gramowa „ambicje polityczne były stawiane 
ponad ideały olimpijskie”. Wysunięto zarzuty o likwidacji stosunków kulturalnych, politycznych 
i gospodarczych między oboma krajami po wyborze Ronalda Reagana na prezydenta. Sport był 
jedyną płaszczyzną, w której utrzymywane były jeszcze kontakty. W wyniku polityki administracji 
republikańskiej również w tej dziedzinie stosunki zostały zerwane. Bardzo charakterystyczne 
wydaje się kilkakrotne powtórzenie, że decyzja została podjęta w sposób niezależny38.

Samo zbojkotowanie igrzysk przez ZSRR nie przyniosłoby zapewne efektu propagando-
wego, gdyby nie zostało poparte przez komitety olimpijskie innych państw socjalistycznych39. 
Najszybciej swoją solidarność wyraziły komitety olimpijskie Bułgarii i Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej. Już 10 maja 1984 r. podczas swoich nadzwyczajnych posiedzeń zdecydowały 
o nieuczestniczeniu w igrzyskach40. Podkreślono, że „sportowcy NRD od wielu lat mozolnie 
przygotowywali się do zaprezentowania swoich możliwości. Jednak ciągła polityczna ingerencja 
administracji USA w przygotowywania i powtarzające się łamanie Karty Olimpijskiej uniemoż-
liwiły im to”41. W oświadczeniu bułgarskim zasygnalizowano dodatkowo „bezsilność komitetu 
organizacyjnego igrzysk i jego całkowitą zależność od władz USA”42. W piątek 11 maja 1984 r. 
Narodowy Komitet Olimpijski Wietnamskiej Republiki Ludowej wydał oświadczenie, w którym 
poinformował o tym, że sportowcy z tego kraju nie będą uczestniczyć w olimpiadzie43. Następnego 

34 Na lewicy, „Polityka”, 5 V 1984, s. 2.
35 Ruch olimpijski Tak, Los Angeles Nie, „Przegląd Sportowy”, 10 V 1984, s. 2.
36 J. Kochanowski, Olimpiady pełne polityki, „Wiedza i Życie” 1996, nr 7, s. 20.
37 Sportowcy ZSRR nie pojadą do Los Angeles, „Przegląd Sportowy”, 9 V 1984, s. 1; Oświadczenie Narodowego 
Komitetu Olimpijskiego ZSRR, „Trybuna Ludu”, 9 V 1984, s. 8.
38 Konferencja prasowa Marata Gramowa, „Trybuna Ludu”, 16 V 1984, s. 10.
39 Ostatecznie igrzyska w Los Angeles zbojkotowało 15 państw. Zob. D. Miller, Historia…, s. 239.
40 Istotna była przede wszystkim absencja sportowców NRD. Uczestniczyli oni w letnich olimpiadach od 1956 r. 
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych stanowili ścisłą światową czołówkę w wielu dyscyplinach.
41 Sportowcy Bułgarii i NRD nie wystąpią w Los Angeles, „Trybuna Ludu”, 11 V 1984, s. 7.
42 Ibidem.
43 Wietnam nie wystąpi w Los Angeles, „Przegląd Sportowy”, 14 V 1984, s. 4.
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dnia decyzje podjęły Czechosłowacja, Mongolia i Laos44. Według oświadczenia czechosłowackiego 
„olimpiada miała być prowokacją w celu zaostrzenia sytuacji międzynarodowej. Amerykański 
plan polegał na dyskredytacji sportowców socjalistycznych i był opracowany pod kątem reakcji 
politycznej bloku socjalistycznego. Gdyby sportowcy socjalistyczni zostali zaatakowani w Sta-
nach Zjednoczonych, musiałoby to zaowocować reakcją polityczną ZSRR”. Dlatego chwalono 
mądrość NKO za decyzję wyprzedzającą, trafne wyczucie sytuacji i niewdawanie się, jak to 
określono, w „zmontowaną intrygę”45. W oświadczeniach dominowały informacje o szacunku 
dla narodu amerykańskiego, sportowców i działaczy USA. Głównymi winowajcami były władze 
amerykańskie na czele z prezydentem Reaganem46.

Jednak ZSRR nie mógł być pewny wszystkich krajów bloku. Z ogłoszeniem oficjalnej decyzji 
zwlekały Polska, Węgry oraz Rumunia. Dlatego postanowiono „uświadomić niezdecydowane” 
kraje demokracji ludowej. Na 24 maja 1984 r. zaplanowano w Pradze wspólne obrady przed-
stawicieli wszystkich komitetów olimpijskich państw socjalistycznych. Oficjalnie celem było 
„przedyskutowanie sytuacji, jaka nastąpiła wobec decyzji komitetu ZSRR”47.

W tych okolicznościach zarząd PKOl na specjalnym posiedzeniu 17 maja 1984 r., w którym 
uczestniczyli przedstawiciele polskich związków sportowych, postanowił nie zgłaszać reprezen-
tacji do udziału w igrzyskach. W wydanym oświadczeniu podkreślono, że jest to „decyzja przykra 
dla sportowców i sympatyków sportu w Polsce, ale po przeanalizowaniu sytuacji była jedyną 
możliwą”. Zgodnie z oświadczeniem była ona „logicznym następstwem antypolskiej polityki 
prowadzonej przez administrację Reagana od kilku lat”48.

Posiedzenie zarządu PKOl nie było jednak całkowicie pozbawione dyskusji. Udział wzięło 
w nim dwudziestu dwóch z dwudziestu siedmiu członków wchodzących w jego skład49. Wprowa-
dzenia dokonał Marian Renke, który poinformował zebranych, że w istniejącej atmosferze poli-
tycznej „Amerykanie będą próbowali wykorzystać igrzyska do szeregu akcji dywersyjnych”. Ich 
celem miało być doprowadzenie do wycofania się krajów socjalistycznych z udziału w zawodach. 
Organizatorzy zamierzali agitować na rzecz pozostania na terenie USA przez złożenie licznych 
obietnic otrzymania mieszkań oraz gwarancji pracy50. Ciekawe jest to, że argument pojawiający 
się w narracji prasowej, dotyczący zagrożenia bezpieczeństwa sportowców, został całkowicie 
pominięty. Następnie prezes PKOl wystąpił z wnioskiem formalnym: „w związku z zaostrzającą 
się w ostatnim czasie nienormalną sytuacją w Los Angeles polska reprezentacja nie powinna 
być zgłoszona do startu w Igrzyskach XXIII Olimpiady w Los Angeles”. W opinii Renkego 
„polscy sportowcy powinni mieć zapewnione motywacje moralne i materialne51 oraz możliwość 
spożytkowania umiejętności i pracy włożonej w przygotowania na specjalnie zorganizowanych 
zawodach w innym terminie. Cały skład zatwierdzony na igrzyska powinien również otrzymać 
kompletne wyposażenie”52. Następnie głos zabrało trzynastu przedstawicieli PKOl. Irena Szewiń-
ska przedstawiła odczucia zawodników. Wyraziła swój żal z powodu braku możliwości startu, ale 
podkreśliła zrozumienie dla propozycji zawartej w oświadczeniu. Sekretarz generalny PKOl Janusz 

44 Sportowcy CSRS nie będą uczestniczyć w olimpiadzie, „Przegląd Sportowy”, 14 V 1984, s. 4.
45 Sportowcy CSRS, Laosu i Mongolii nie wezmą udziału w olimpiadzie, „Trybuna Ludu”, 14 V 1984, s. 6.
46 Komentatorzy radzieccy, „Trybuna Ludu”, 12 V 1984, s. 7.
47 Głosy rozsądku i zrozumienia, „Trybuna Ludu” 14 V 1984, s. 10.
48 Polska nie weźmie udziału w igrzyskach w Los Angeles, „Trybuna Ludu”, 18 V 1984, s. 1; Oświadczenie Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego [w:] A. Pasko, Sport wyczynowy…, s. 478.
49 Lista obecności na posiedzeniu w dniu 17.05.1984 r. Zarządu PKOl [w:] A. Pasko, Sport wyczynowy…, s. 481.
50 Protokół z posiedzenia Zarządu PKOl w dniu 17.05.1984 r. [w:] A. Pasko, Sport wyczynowy…, s. 474–476.
51 W praktyce „motywacje moralne i materialne” miały być realizowane w formie stypendiów i możliwości 
korzystania z centrów treningowych.
52 Ibidem.
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Pawluk poinformował zebranych o kwestiach technicznych związanych z igrzyskami. Zaznaczył, 
że należy podjąć niezbędne kroki, mające na celu zminimalizowanie skutków nieuczestniczenia 
w zawodach. Mistrz olimpijski z 1964 r. Józef Grudzień wyraził swoje pełne poparcie dla treści 
oświadczenia. W podobnym tonie wypowiedział się prezes Polskiego Związku Judo Marian Figura, 
który dodał, że nie należy w przyszłości powierzać organizacji prywatnym firmom. Działacze 
związkowi Grzegorz Młodzikowski i Włodzimierz Reczek przekonywali o konieczności stałego 
usytuowania igrzysk w Grecji53. Z kolei prezes Polskiego Związku Piłki Ręcznej Stefan Moni-
kowski i Związku Podnoszenia Ciężarów Janusz Przedpełski podkreślali straty poniesione przez 
ich dyscypliny. Zdaniem Monikowskiego „reprezentacja automatycznie wypadnie do grupy C”. 
Wraz z Przedpełskim zwrócili się także do władz sportu o pomoc w przeprowadzeniu rozmów 
z zawodnikami. Nauczyciel akademicki Krzysztof Zuchora sformułował pewne zastrzeżenia do 
treści zaproponowanego oświadczenia. Jego zdaniem, należało wyeksponować niezgodności 
z Kartą Olimpijską, a dopiero później uwydatnić aspekty polityczne i gospodarcze. Z kolei przed-
stawicielka zawodników Maria Maliszewska wyraziła rozgoryczenie z powodu krzywdzącego 
łączenia polityki z ideą olimpijską. Najmocniej przeciwko decyzji zaprotestował pięcioboista 
Janusz Peciak. Stwierdził, że sztuką jest pojechać do Los Angeles i walczyć w trudnych warun-
kach54. Peciak wspominał później, że otwarcie odważyła się go poprzeć jedynie Irena Szewińska. 
W przerwie Marian Renke poprosił go na prywatną rozmowę, podczas której przyznał, że „bojkot 
nie ma sensu, ale musimy się podporządkować”55.

Następnie członkowie zarządu PKOl przyjęli zmodyfikowany projekt oświadczenia bez 
zastrzeżeń56. Władze polityczne zrzuciły na ludzi sportu odpowiedzialność za uniemożliwienie 
zaprezentowania umiejętności i formy na zakończenie czteroletniego cyklu olimpijskiego zawod-
nikom, którzy uzyskali kwalifikacje olimpijskie. W sytuacji gdyby PKOl zachował się inaczej, 
partia najprawdopodobniej i tak skorygowałaby jego decyzję. Członkowie zarządu komitetu 
musieliby liczyć się wówczas z określonymi konsekwencjami. Według Wojciecha Lipońskiego 
uratowałoby to jednak honor polskiego sportu57.

Podczas kolejnych kilku dni w przekazie propagandowym starano się uwypuklić słuszność 
podjętej decyzji. W trakcie igrzysk szczególnym zagrożeniem miała być organizacja „Pomost”, 
której celem były prowokacje w stosunku do reprezentacji Polski58. Istotne było powtarzające się 
podkreślanie prób mediacji przez polskich działaczy sportowych. Powołano się na listy wysy-
łane do organizatorów z zastrzeżeniami i obawami. Z kolei PKOl stwierdził, że cały czas miał 
nadzieję na polubowne rozwiązanie sporów59. Używano również propagandowego określenia 

53 Grzegorz Młodzikowski sugerował nawet, aby MKOl anulował decyzję o przyznaniu organizacji następnych 
igrzysk stolicy Korei Południowej.
54 Ibidem.
55 J. Krzyk, P. Zawadzki, Drużba-84. Socjalistyczne igrzyska, „Gazeta Wyborcza”, 15 VIII 2014, http://wybor-
cza.pl/alehistoria/1,140185,16478630,Druzba_84__socjalistyczne_igrzyska.html?order=najstarsze (dostęp: 
19 X 2014 r.); M. Żukowski, Dwie bombonierki, „Rzeczpospolita”, 9 V 2014, http://www.rp.pl/artykul/1108553.
html?print=tak&p=0 (dostęp: 19 X 2014 r.).
56 Porównując formę oświadczenia PKOl z analogicznymi dokumentami innych państw socjalistycznych, zwraca 
uwagę użycie łagodniejszych określeń wobec organizatorów. Zob. Protokół z posiedzenia Zarządu PKOl w dniu 
17.05.1984 r. [w:] A. Pasko, Sport wyczynowy…, s. 474–476.
57 W. Lipoński, Polacy…, s. 72 i nast.
58 MS, Polityka, czysta polityka, „Przegląd Sportowy”, 21 V 1984, s. 2.
59 Na temat igrzysk niewiele było wypowiedzi polityków. Ówczesny rzecznik rządu Jerzy Urban 10 maja 1984 r. 
stwierdził jedynie: „rozumiemy motywy radzieckich władz sportowych. Decyzja w sprawie udziału polskiej repre-
zentacji w olimpiadzie należy do PKOl”. Zob. Wypowiedź rzecznika rządu Jerzego Urbana, „Przegląd Sportowy”, 
10 V 1984, s. 3.
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„nieuczestniczenie”. Zamierzano w ten sposób stworzyć wrażenie autonomiczności działań 
organizacji sportowych.

Ostatecznie 24 maja 1984 r. odbyło się w Pradze spotkanie organizacji sportowych krajów 
socjalistycznych60. Obecny był na nim również ówczesny przewodniczący MKOl Juan Antonio 
Samaranch, zachęcający działaczy do zmiany stanowiska. W odpowiedzi Renke powtórzył: 
„ze względu na sytuację polityczną sportowcy polscy nie wezmą udziału w igrzyskach 1984 r. 
Związki naszego kraju z MKOl są trwałe i Polska będzie nadal umacniać międzynarodowy ruch 
olimpijski”61. Przewodniczący Renke oznajmił, że podczas spotkania uściślone zostały sprawy 
związane z cyklem zawodów sportowych dla zawodników niemogących wystąpić w Los Angeles62. 
Pomimo wcześniejszych zapewnień, że nie będą organizowane konkurencyjne wydarzenia, na 
spotkaniu w Pradze zdecydowano o przeprowadzeniu cyklu zawodów „Przyjaźń 1984”63.

Podobnie jak w wypadku ZSRR, decyzję PKOl należało odpowiednio usprawiedliwić. 
Najlepiej do tego nadawali się ludzie ze środowiska sportowego, mogący uwiarygodnić ją 
swoim autorytetem. Cytowano tych zawodników, którzy ubolewali z powodu zaistniałej 
sytuacji i wyrażali poparcie dla decyzji władz sportu. Głos zabrał m.in. Aleksy Antkiewicz, 
pierwszy polski powojenny medalista olimpijski. Stwierdził, że „decyzja o bojkocie jest 
słuszna, jeżeli jest poparta obawą o bezpieczeństwo sportowców. USA same wskazały, że nie 
są w stanie dać gwarancji wszystkim zawodnikom, a to sytuacja, w której zaprasza się kogoś 
do domu, a jednocześnie mówi się mu, że może paść ofiarą kradzieży”64. W podobnym tonie 
wypowiedział się brązowy medalista z Moskwy Kazimierz Adach65. Według niego decyzja 
była słuszna, choć jak każdy sportowiec ubolewał nad niemożliwością występu na igrzyskach. 
Pod adresem Stanów Zjednoczonych wyraził przekonanie, że „polityka nie powinna mieszać 
się do sportu”66. Ostrzej wypowiedział się wielokrotny reprezentant Polski w piłce nożnej Jan 
Tomaszewski. Jego zdaniem, była to „decyzja trudna i bolesna, ale konieczna. W atmosferze 
prowadzonej nagonki na sportowców socjalistycznych taki występ nie miałby sensu. Polityka 
wkroczyła brutalnie do sportu i należało temu przeciwdziałać”. W opinii Tomaszewskiego 
igrzyska w przyszłości powinny odbywać się wyłącznie w Grecji albo rotacyjnie na pięciu 
kontynentach67. Cytowano również pierwszą powojenną polską mistrzynię świata Helenę 
Rakoczy, która zdobyła złoty medal w wieloboju gimnastycznym w Bazylei w 1950 r. Według 
niej do problemów, z którymi borykał się światowy sport od jakiegoś czasu, czyli dopingu 
i nierównych szans wynikających z dostępnego sprzętu, doszedł nowy – mieszanie się sportu 
i polityki. „Olimpizm został zdeformowany przez pogróżki, nienawiść i zagrożenie bezpie-

60 Działaczy rumuńskich w Pradze reprezentował Haralambie Alexie, przewodniczący tamtejszego komitetu 
olimpijskiego. Alexie poparł oficjalną argumentację, którą kierowały się komitety olimpijskie państw bojkotują-
cych igrzyska. Natomiast zadeklarował start reprezentacji Rumunii w Los Angeles, ponieważ taką autonomiczną 
decyzję podjął komitet rumuński. Zob. Spotkanie kierownictw organizacji sportowych krajów socjalistycznych, 
„Przegląd Sportowy”, 26 V 1984, s. 2.
61 W. Lipoński, Polacy…, s. 70; O sytuacji w ruchu olimpijskim, „Rzeczpospolita”, 28 V 1984, s. 10.
62 Po trudnej decyzji, „Przegląd Sportowy”, 18 V 1984, s. 2.
63 Pomimo wcześniejszych zapewnień między 2 lipca a 16 września 1984 r. państwa socjalistyczne zorganizowały 
konkurencyjny cykl międzynarodowych zawodów sportowych pod nazwą „Przyjaźń 1984”. Jako powód organizacji 
przedsięwzięcia podano umożliwienie zaprezentowania umiejętności i formy na zakończenie czteroletniego cyklu 
olimpijskiego sportowcom, którzy nie mogli uczestniczyć w IO 1984. Zob. więcej: Z. Chmielewski, Na olimpijskim 
szlaku 1984. Sarajewo, Los Angeles, Warszawa 1987.
64 MS, Głos olimpijczyków, „Trybuna Ludu”, 18 V 1984, s. 10.
65 Kazimierz Adach zdobył kwalifikację olimpijską i miał wystąpić w Los Angeles.
66 MS, Głos…, s. 10.
67 Zdaniem olimpijczyków, „Trybuna Ludu”, 19 V 1984, s. 10.
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czeństwa dla sportowców”. Helena Rakoczy dodała, że w takiej olimpiadzie jak w Los Angeles 
nie chciałaby uczestniczyć68.

Kolejnym elementem propagandy było dyskredytowanie igrzysk przez wskazywanie nie-
dociągnięć organizacyjnych i podkreślanie słabego poziomu sportowego. Powoływano się przy 
tym na opinie niektórych komentatorów amerykańskich i wyniki badań opinii publicznej w USA. 
Z przeprowadzonej przez „Newsweek” ankiety wśród kibiców zaraz po ogłoszeniu bojkotu 
wynikało, że zainteresowanie olimpiadą gwałtownie spadło. Wartość igrzysk miała polegać na 
obserwowaniu rywalizacji największych potęg sportowych: USA, ZSRR i NRD. Sugerowano też 
panikę w komitecie organizacyjnym69. Po rozpoczęciu igrzysk ton komentarzy jeszcze bardziej 
się zradykalizował. Dominowały stwierdzenia o „duchu agresji”, „zastraszeniu rywali i pogardy 
dla konkurentów”. Według komentatorów „Trybuny Ludu”, „rywalizacja sportowa odbywała 
się przy huku »ultrapatriotycznej« kanonady, a przez dwa tygodnie na całe USA rozlała się fala 
szowinizmu i ideologicznej propagandy przyozdobiona komercjalizacją”70. Pojawiła się nawet 
informacja, że „głównym celem olimpiady było rozbudzenie amerykańskiego nacjonalizmu 
w trakcie kampanii wyborczej, co miało ułatwić reelekcję Reaganowi”. Skrytykowano również 
stację telewizyjną ABC, która realizowała przekaz międzynarodowy. Eksponowała bowiem przede 
wszystkim sportowców amerykańskich i ich zwycięstwa. Pojawiały się opinie, że pod względem 
sportowym była to najsłabsza olimpiada od 1948 r. i pierwszych powojennych igrzysk w Londynie. 
W lekkoatletyce padł tylko jeden rekord świata, a średnie wyniki były gorsze od uzyskanych rok 
wcześniej podczas mistrzostw świata w Helsinkach. Nieobecność sportowców socjalistycznych 
przyczyniła się także do słabszych rezultatów w podnoszeniu ciężarów, zapasach, gimnastyce 
i boksie. Z kolei w grach zespołowych klasyfikacje końcowe nie odzwierciedlały aktualnego 
układu sił czołówki światowej71.

Sprawę bojkotu na pewno trzeba rozpatrywać na kilku płaszczyznach. W kontekście politycz-
nym zachowanie działaczy polskich należy postrzegać jako kolejny przykład podporządkowania 
się dyrektywom Moskwy. Leopold Unger na łamach paryskiej „Kultury” podkreślał: „Polska 
suwerenność w tej kwestii trwała zaledwie 10 dni – od 8 do 17 maja”72. W wymiarze propagan-
dowym decyzja o bojkocie została wykorzystana jako element pokazania problemów trapiących 
Stany Zjednoczone. Igrzyska posłużyły do oskarżeń o podgrzewanie przez Zachód konfliktu 
z państwami socjalistycznymi, nieumiejętność zapewnienia cudzoziemcom bezpieczeństwa 
na terenie USA, wykorzystywanie sportu w celach kampanii wyborczej oraz komercjalizację 
i instrumentalizację idei olimpijskiej przez prezydenta Reagana. Z punktu widzenia zawodników 
najważniejszy wydaje się jednak aspekt sportowy. Zostały zaprzepaszczone przygotowania wielu 
sportowców, którzy nie mogli wystąpić w najważniejszych zawodach w swojej karierze. Decyzja 
wywołała długotrwałe skutki. Ograniczeniu uległy kontakty sportowe, zmniejszyła się motywacja 
zawodników, co w konsekwencji doprowadziło do spadku ogólnego poziomu polskiego sportu 
wyczynowego. Podczas kolejnych igrzysk olimpijskich w Seulu w 1988 r. reprezentacja Polski 
zdobyła tylko dwa złote medale73. Bojkot zaszkodził także władzom. W PRL sukcesy sportowe 
stwarzały złudzenie normalności w kraju. Tymczasem nieuczestniczenie w zawodach spowodo-
wało pogorszenie się i tak już nie najlepszych nastrojów społecznych.

68 A. Biliński, Nie ten sport, „Przegląd Sportowy”, 26 V 1984, s. 6.
69 W. Łoziński, Na łamach Newsweeka. Polityka Białego Domu zagraża idei olimpijskiej, „Trybuna Ludu”, 16 V 
1984, s. 7.
70 Nowa gorączka złota, „Trybuna Ludu”, 14 VIII 1984, s. 10.
71 Z. Chmielewski, Inne igrzyska, „Rzeczpospolita”, 15 VIII 1984, s. 8.
72 L. Unger, Widziane z Los Angeles i Brukseli, „Kultura” (Paryż) 1984, nr 7–8, s. 35.
73 R. Falewicz, Historia…, s. 112.
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Kluczową sprawą z punktu widzenia bojkotu igrzysk pozostaje jednak proces decyzyjny. 
W literaturze przedmiotu występują w tym zakresie rozbieżności i przeciwstawne hipotezy 
badawcze. Pierwszorzędne znaczenie przypisywane jest obawie o pozostanie na terytorium USA 
wielu sportowców polskich. Zgodnie z tą wersją, decyzja została podjęta już w 1982 r. Takiej 
argumentacji należy jednak przeciwstawić liczby, które wskazują na intensywne przygotowania 
realizowane do wiosny 1984 r.

Kolejna z teorii koncentruje się na spotkaniu w Pradze. W Polsce zrozumiano wtedy, do cze-
go może doprowadzić brak poparcia dla postanowienia ZSRR. Na pewno zwołanie posiedzenia 
przyspieszyło podjęcie decyzji. Jednak po obserwacji stanowiska rumuńskiego można zaryzy-
kować stwierdzenie, że naciski ze strony działaczy bloku można było ignorować, jeżeli zdobyło 
się odpowiednie poparcie ze strony własnych czynników politycznych.

Inna z hipotez sugeruje wymuszenie na działaczach sportowych ostatecznej decyzji przez 
władze partyjne i państwowe. Należy wyraźnie wskazać, że tego typu działanie nie miało jednak 
charakteru formalnego. Żadna z instytucji publicznych nie wystąpiła z oficjalnym apelem lub 
nakazem bojkotu. Naciski wywierane były raczej w formie kontaktów bezpośrednich, przez 
prezentowanie określonych sugestii. Osobą, która miała największy wpływ na sprawy sportu, 
był wówczas Marian Renke. Oprócz pełnienia funkcji prezesa PKOl i przewodniczącego GKFiS 
zajmował także wysoką pozycję w aparacie partyjnym. To z inicjatywy Renkego zgłoszono 
projekt „nieuczestniczenia” w igrzyskach. Inni członkowie zarządu przejawiali w tym zakresie 
marginalną aktywność. Prezes PKOl doskonale zdawał sobie sprawę z wagi sytuacji. Jego roz-
mowa z Januszem Peciakiem, w której stwierdził, że rozumie argumentację pięcioboisty, ale nie 
ma wyboru, doskonale oddaje sposób myślenia działaczy partyjnych, uzależniony od stanowiska 
Moskwy. Po analizie wypowiedzi, wspomnień i dokumentów można zaryzykować stwierdzenie 
o pewnym „nawykowym sposobie myślenia” jako głównej determinancie, która wpłynęła na 
podjęcie ostatecznej decyzji. Naciski i sugestie miały w tym zakresie drugorzędne znaczenie.



Ludzie i idee
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Arystokrata w PRL. Zygmunt Mycielski  
i jego czasy

Zygmunt Mycielski urodził się w 1907 r. w Przeworsku jako najmłodszy z czterech synów Jana 
i Marii z Szembeków, właścicieli majątku Wiśniowa1. Działalność i światopogląd arystokratycznej 
rodziny Mycielskich wytyczały założenia pracy organicznej. Wyrażało się to nie tylko we wzoro-
wym prowadzeniu folwarku, lecz także w podtrzymywaniu tradycji kulturalnych. Trzy pokolenia 
Mycielskich zamieszkujące pałac w Wiśniowej cechowało zamiłowanie do nauki i sztuki. Dlatego 
rodzina w swoich progach gościła znanych przedstawicieli elity intelektualnej i artystycznej. Do 
Wiśniowej przyjeżdżały takie osoby, jak: Tadeusz Stryjeński, Józef Mehoffer, Alfons Karpiński, 
Karol Rostworowski, Jan Cybis, Józef Czapski, Tytus Czyżewski, by wymienić tylko nielicznych2.

1 Wiśniowa – miejscowość położona w południowo-wschodniej Polsce, nad Wisłokiem koło Strzyżowa. Po raz 
pierwszy wzmiankowana w źródłach pochodzących z 1366 r. Zob. K. Baczkowski, Osadnictwo regionu strzyżow-
skiego do r. 1450 [w:] Studia nad dziejami Strzyżowa i okolic, red. S. Cynarski, Rzeszów 1980, s. 59–83; Wiśniowa, 
wś, pow. jasielski [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 13, Warszawa 
1893, s. 613.
2 Zob. A. Harędzińska, Działalność kulturalna rodziny Mycielskich w latach 1867–1939 [w:] Barbizon Wiśniowski. 
Mecenat artystyczny Mycielskich w Wiśniowej 1867–1939, red. T. Szetela-Zauchowa, Rzeszów 1997, s. 18–61.
 Tadeusz Stryjeński (1849–1943) – architekt konserwator zabytków i przedsiębiorca budowlany. Urodzony 
w Carouge (Szwajcaria), przez większość życia związany jednak z Krakowem, dla którego zaprojektował niemal 
sto budynków. Jego projekty głównie nosiły znamiona secesji. Był pionierem w zastosowaniu na ziemiach pol-
skich konstrukcji żelbetonowych. Zob. Tadeusz Stryjeński, 1849–1943 [w:] Encyklopedia PWN, red. J. Kofman, 
Warszawa 1992, s. 948.
 Józef Mehoffer (1869–1946) – malarz, rysownik, grafik, projektant witraży, tkanin, scenografii teatralnej, plaka-
tów, wystroju wnętrz i mebli, czołowy przedstawiciel sztuki Młodej Polski. Studiował w Krakowskiej Szkole Sztuk 
Pięknych, gdzie był uczniem m.in. Jana Matejki. Następnie kształcił się na uczelniach paryskich i wiedeńskich. 
Od 1905 r. profesor ASP w Krakowie, później rektor tej uczelni. Zob. T. Adamowicz, Józef Mehoffer (1869–1946) 
[w:] Polski słownik biograficzny, t. XX, red. E. Rostworowski, Kraków 1975, s. 380–383.
 Alfons Karpiński (1875–1961) – malarz, na którego bogatą twórczość składają się wczesne sceny rodzajowe z wsi 
podkrakowskiej, pejzaże i portrety (wśród nich zwłaszcza portrety kobiece, które przyniosły mu szczególną popular-
ność). Z czasem głównym, oprócz portretu, tematem jego obrazów stały się martwe natury z kwiatami, dekoracyjne 
kompozycje o stonowanej gamie barwnej. Artysta zajmował się także grafiką i ilustratorstwem. Dużo podróżował, 
na stałe mieszkał jednak w Krakowie, związany z tamtejszym środowiskiem skupionym wokół „Zielonego Baloni-
ka” (projektował dekoracje do przedstawień kabaretu). Zob. M. Bartoszek, Alfons Konrad Karpiński (1875–1961) 
[w:] Regionalny słownik biograficzny, Stalowa Wola, Nisko i okolice, t. I, red. A. Garbacz, Stalowa Wola 2009, s. 65–67.
 Józef Czapski (1896–1993) – malarz, rysownik, pisarz i publicysta. Początkowo studiował prawo, później 
kształcił się w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Przerwał studia, aby na polecenie polskich władz wojskowych 
udać się do Rosji w poszukiwaniu zaginionych oficerów polskich 1. Pułku Ułanów Krechowieckich. W 1920 r. 
uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W latach 1923–1924 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie, następnie wyjechał na dalsze studia do Paryża. Uczestnik kampanii wrześniowej i więzień m.in. obozu 
w Starobielsku. Uwolniony, wstąpił do armii Andersa i ponownie otrzymał misję wojskową: w latach 1941–1942 
prowadził bezskuteczne poszukiwania polskich oficerów i żołnierzy, którzy – jak się miało okazać – zostali 
uwięzieni przez NKWD i zamordowani. W 1945 r. zamieszkał w Rzymie, a w 1946 r. na stałe osiadł we Francji. 
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Dzieła zaprzyjaźnionych artystów, nad którymi Mycielscy sprawowali także mecenat, z biegiem 
lat zapełniały wnętrza pałacu. W ten sposób powstawała pokaźna kolekcja, obejmująca różne 
rodzaje sztuki3. W pałacu wiśniowskim gromadzono obrazy, meble, ale także książki i doku-
menty. Nabiera to dodatkowego znaczenia, wziąwszy pod uwagę fakt, że pałace do pewnego 
stopnia pełniły funkcję muzeów, archiwów czy bibliotek w czasach, kiedy te instytucje nie były 
dobrem powszechnym. Rodzina Mycielskich, podobnie jak część ziemiaństwa, odegrała znaczącą 
rolę w życiu kulturalnym kraju, wzbogacając nie tylko duchową, lecz także materialną kulturę 
narodową. Mycielscy, których cechowała wszechstronność zainteresowań, reprezentowali to, co 
najlepsze wśród inteligencji polskiej schyłku XIX w. i początków XX w.

Wzrastając w intelektualnej i towarzyskiej atmosferze domu rodzinnego, Zygmunt Mycielski 
od najmłodszych lat wykazywał zamiłowanie do gry na fortepianie. Po edukacji krajowej, gdy 
początkowo uczył się w domu, a potem w Krakowie, zdawszy maturę w 1926 r. i przerwawszy 
studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim4, w 1928 r. wyjechał do Paryża, aby doskona-
lić swoje umiejętności w École Normale de Musique5. Tam jego nauczycielem była sama Nadia 
Boulanger6.

Po powrocie do kraju osiedlił się najpierw w Wilnie, później w Warszawie, gdzie oddawał 
się kompozycji i krytyce muzycznej. Po wybuchu drugiej wojny światowej Zygmunt Mycielski 
wziął udział w kampanii wrześniowej7, a po jej klęsce dobrowolnie, sporo przy tym ryzykując, 
przedostał się do Francji, gdzie wstąpił do tworzącej się w Coëtquidan 1. Dywizji Wojska Pol-
skiego. Tam w czerwcu 1940 r. trafił do niewoli niemieckiej. Tułając się po obozach jenieckich 
i wykonując prace rolne w ciężkich warunkach, cały okres wojny spędził w stalagach w Lotaryngii. 
Po zwycięstwie aliantów zjawił się w Paryżu, ale niedługo potem, w listopadzie 1945 r., wrócił 
do Polski i zamieszkał w Warszawie8.

Był jednym z założycieli Instytutu Literackiego i miesięcznika „Kultura”. Zob. M. Heller, Człowiek przeszłości 
i przyszłości, „Zeszyty Literackie” 1993, nr 4, s. 95–98.
 Tytus Czyżewski (1880–1945) – malarz, teoretyk sztuki, poeta i dramatopisarz, członek pierwszej grupy 
awangardowej lat dwudziestych – formistów. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, m.in. pod 
kierunkiem Józefa Mehoffera i Stanisława Wyspiańskiego, a następnie w Paryżu. Zob. G. Gazda, Dwudziestolecie 
międzywojenne. Słownik literatury polskiej, Gdańsk 2008, s. 45–46.
3 M. Rut, Barbizon wiśniowski – polska gościnność, europejska kultura. Ze zbiorów Muzeum Okręgowego 
w Rzeszowie, „Kamerton” 2007, nr 1, s. 207–209.
4 Zygmunt Mycielski (ur. 17 sierpnia 1907 r. w Przeworsku, zm. 5 sierpnia 1987 r. w Warszawie), „Rocznik 
Chopinowski” 1986, s. 15.
5 Pojechał tam za radą Karola Szymanowskiego, który zachęcał młodych polskich kompozytorów do studiowania 
we Francji, ponieważ chciał skończyć z zaściankowością polskiej twórczości muzycznej oraz przerwać dominację 
kompozytorów niemieckich w muzycznym obrazie muzycznej Europy. Zob. Zygmunt Mycielski o Karolu Szyma-
nowskim [Fragmenty wypowiedzi Zygmunta Mycielskiego z audycji radiowej Elżbiety Markowskiej pt. Karol 
Szymanowski we wspomnieniach Zygmunta Mycielskiego], „Res Publica Nowa” 1993, nr 7–8, s. 79; Nadia Bou-
langer, „Polish Music” 1987, nr 3–4, s. 22; Karol Szymanowski, „Polish Music” 1987, nr 3–4, s. 8.
6 W. Rudziński, Zygmunt Mycielski at 75, „Polish Music” 1983, nr 1–2, s. 12; Nadia Boulanger (1887–1979) – fran-
cuska kompozytorka, pedagog, dyrygentka, pianistka i organistka. Jeden z najwybitniejszych pedagogów kompo-
zycji w XX w. Pod jej kierunkiem kształciło się wielu kompozytorów polskich, m.in.: G. Bacewicz, Z. Mycielski, 
A. Szałowski, T. Szeligowski, B. Woytowicz, W. Żuławski, W. Kilar, K. Meyer. Zob. Nadia Boulanger…, s. 22. 
Była honorowym maître de chapelle dworu książęcego w Monako i przez wiele lat przewodniczyła jury konkursu 
kompozytorskiego im. ks. Rainiera III w Monako. W 1957 r. została członkiem honorowym Związku Kompo-
zytorów Polskich. Odwiedziła Polskę podczas I Warszawskiej Jesieni (1956 r.), następnie w 1964 r. i 1967 r. Do 
końca życia przyjaźniła się z Zygmuntem Mycielskim i jego matką. Zob. Hommage à Nadia Boulanger, „Ruch 
Muzyczny” 1980, nr 1, s. 4.
7 Służył wówczas jako ochotnik w II Pułku Strzelców Podhalańskich. Zob. Archiwum Instytutu Pamięci Naro-
dowej (AIPN), 1820/15, t. 124, Wniosek o założenie sprawy operacyjnej, 9 I 1967 r., k. 9.
8 K. Mycielski, Mycielscy. Zarys monografii, Warszawa 1998, s. 96.
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Reforma rolna, jaka nastąpiła na ziemiach polskich po drugiej wojnie światowej, pozbawiła 
Mycielskich majątku w Wiśniowej, jednak kompozytor zachowywał dystans wobec swojej 
deklasacji. Z nowej rzeczywistości za wszelką cenę starał się nie czynić osobistej tragedii, co 
budowało jego postawę9. Trudno jednoznacznie powiedzieć, co przełożyło się na wspomniany 
dystans Zygmunta Mycielskiego, gdyż odpowiedzi jest przynajmniej kilka.

Podobnie jak pozostała część rodzeństwa, od dzieciństwa kierował się utrwalaną przez rodzi-
ców zasadą, aby nie przywiązywać się do rzeczy materialnych, ponieważ w życiu wszystko można 
stracić. To przekonanie było bezpośrednio związane z sumą doświadczeń rodu Mycielskich.

Sięgnijmy do nieco odległej czasom Zygmunta Mycielskiego historii jego rodziny. W okresie 
powstań narodowych, jakie nastąpiły na ziemiach polskich w XIX stuleciu majątek wystawiony był 
nie tylko na bezpośrednie zniszczenia. Mycielscy za sprawą swego udziału w walkach, podlegali 
grzywnom, a ich dobra były stopniowo konfiskowane10. Ulokowawszy kapitał w znanym i cenio-
nym banku Kirschmayera, parę lat później, po jego bankructwie, stracili znaczną część fortuny11.

W dzieciństwie przyszłego kompozytora, kiedy po przejściu wojsk rosyjskich na przełomie 
czerwca i lipca 1915 r. rodzina Mycielskich powróciła do Wiśniowej, na miejscu zastała znisz-
czony pałac, całkowicie pozbawiony dawnego wyposażenia i żywego inwentarza. Jan Myciel-
ski, ojciec Zygmunta, potrzebował dziesięciu lat, żeby przywrócić dawną świetność majątku12. 
„W 1915 roku zbierałem w ogrodzie, w okopach, wyrzucone papiery, wśród których znalazłem 
listy Stanisława Augusta, patenty i adnotacje Kościuszki, listy Brühla i generała Zajączka. Miałem 
wtedy 8 lat. Archiwum wiśniowskie było już rozrzucone przez wojnę, teczki walały się w błocie 
i ziemi”13 – wspominał po latach Zygmunt Mycielski.

W sytuacji tak radykalnej zmiany ładu społecznego znaczenia nabierał też fakt, że Mycielski 
absolutnie nie bał się konfrontacji z nową rzeczywistością. Muzyka i ogólne przygotowanie, w tym 
klasyczna matura, dwa lata studiów filozoficznych oraz znajomość licznej literatury i języków 
obcych pozwoliły mu nawet w nowych okolicznościach pozostać w kręgu elity intelektualnej. 
Należy jednak zauważyć, że Zygmunt Mycielski nie obawiał się także sytuacji, w której musiałby 
wykonywać pracę fizyczną, również tego był nauczony, począwszy od lat dzieciństwa14. Z tym 
faktem wiąże się anegdota mówiąca, że jako dziecko podczas prac polowych stracił opuszkę palca 
u dłoni15. Ten epizod już wtedy pozbawił młodego adepta muzyki marzeń o karierze wirtuoza, 
jaką początkowo zakładał, i ukierunkował jego wysiłki ku temu, aby zostać kompozytorem.

Innym powodem, dla którego kompozytor nie czuł żalu w związku z deklasacją, był jego pobyt 
w stalagach. Z tego okresu swojego życia zachował wyjątkowo traumatyczne wspomnienia, które 
nie dały mu spokoju nawet w ostatnich chwilach życia16. Jest zatem zrozumiałe, że po pięciu 
latach spędzonych w niewoli, wracając do Polski, czuł radość z ocalenia, a kwestie materialne 

9 Jeszcze w okresie międzywojennym Zygmunt Mycielski zachowywał chłodny dystans wobec społecznych podzia-
łów i szacunek dla człowieka z innej klasy społecznej. Wyrażało się to choćby w skomponowaniu przez niego cyklu 
pieśni do słów Brunona Jasieńskiego, w którego tekstach występuje Jakub Szela – przywódca antyszlacheckiej rabacji. 
Przyniosło to kompozytorowi miano czerwonego hrabiego. Zob. J. Stęszewski, Uwagi o bogatej, złożonej tożsamo-
ści – osobowości Zygmunta hrabiego Mycielskiego. Zakresy, warstwy i poziomy, „Kamerton” 2007, nr 1, s. 14.
10 J. Staszewski, Generał Michał Mycielski i udział rodziny Mycielskich w powstaniu listopadowym, Poznań 1930, 
s. 4, 6, 8.
11 K. Mycielski, Mycielscy…, s. 83.
12 Ibidem, s. 90.
13 Zapis dziennikowy z 8 VII 1965 r. [w:] Z. Mycielski, Dziennik 1960–1969, oprac. Z. Mycielska-Golik, Warszawa 
2001, s. 366. 
14 Relacja Z. Mycielskiej-Golik, 23 III 2014 r.
15 K. Mycielski, Mycielscy…, s. 96.
16 Relacja Z. Mycielskiej-Golik, 23 III 2014 r.
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nie stanowiły przedmiotu jego troski. Stefan Kisielewski tak wspominał początek współpracy 
z Zygmuntem Mycielskim w 1945 r., kiedy razem zaczęli redagować „Ruch Muzyczny”: „Tejże 
jesieni w mojej mansardzie […] zjawił się dość dziwny osobnik: wysoki, z twarzą wychudłego 
psa, ubrany w podarte spodnie i jakiś worek. Był to po prostu… Zygmunt Mycielski, który cztery 
lata spędził po stalagach i obozach, pracował w Niemczech w fabrykach i na roli, a teraz przyjeż-
dżał wprost z Paryża. Mimo swego dziadowskiego stanu tryskał po prostu optymizmem: uważał 
za olbrzymi sukces fakt, że wszyscy żyjemy, wiązał z tym duże nadzieje”17. Zygmunt Mycielski 
zdawał sobie też zapewne sprawę z tego, że deklasacja ziemiaństwa spowodowana konfiskatą 
dóbr paradoksalnie przybrała łagodną formę, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę tragiczny los, jaki 
spotkał jego bliskich kuzynów – węgierską rodzinę magnacką Esterházych18.

O ówczesnych ekspedientkach i ich egzaltacji, wynikającej z wyobrażenia o nobilitacji społecz-
nej, żartobliwie wypowiadał się Stefan Kisielewski podczas rozmowy z Zygmuntem Mycielskim: 
„Mówi – notował Mycielski – gdy przyjadą ze wsi, to sklep, nawet zwyczajny kiosk, jest takim 
awansem społecznym, że one siedzą odurzone”19. Tę obserwację dobrze oddaje także relacja z pobytu 
w Nieborowie, kiedy kompozytor opisuje fakt powszechnego zatrudnienia: „Przerażający tu obraz tej 
gromady ludzkiej, która, dosłownie, NIC nie robi. Usiłowałem dowiedzieć się, ile tu jest personelu. 
Warianty – między 82 a 92 osoby. Dwóch dyrektorów, trzy kucharki (które nic teraz nie gotują), 
dziewięciu stróżów, plus kilku na bramie, oprowadzacze, różne dziewczyny i baby, sekretariat, 
bibliotekarz, konserwator, sympatyczny bubek, którego funkcji nie udało mi się ustalić”20. Zygmunt 
Mycielski zauważał również, że począwszy od lat pięćdziesiątych, napływowym mieszkańcom miast 
zwiększyła się ilość wolnego czasu. Najwięcej mieli go ludzie młodzi, dopiero zaczynający pracę, 
a zwłaszcza mężczyźni, zwykle niezajęci pracami domowymi. Dla robotników, którzy pochodzili 
ze wsi, brak obowiązków po pracy – fajrant – był dodatkowym atutem miejskiego życia (nie bez 
przyczyny lokale oferujące alkohol odczuwały gwałtowny przypływ klientów)21: „Deszcz, doszedłem 
do »Kameralnej« coś zjeść. Tam pełno, wszyscy pijani, goście, kelnerzy i szatniarz. Jakiś pijany 
ciągnął mnie do stołu: »Panie Mycielski, kompozytor, chodź pan do nas, jest wódka, jedzenie«, aż 

17 S. Kisielewski, Z muzycznej międzyepoki, Kraków 1966, s. 256–257.
18 Po pierwszej wojnie światowej majątek Esterházych znalazł się w granicach Czechosłowacji. Najbardziej znanym 
przedstawicielem rodu jest János Esterházy (1901–1957) – aktywista i polityk działający na rzecz równouprawnienia 
narodów Czechosłowacji. W czasie drugiej wojny światowej okazywał pomoc materialną i schronienie osobom róż-
nych narodowości, ratując m.in. około 300 Żydów. Był też jedynym posłem w słowackim parlamencie głosującym 
przeciw deportacji ludności żydowskiej. Po przegranej kampanii wrześniowej pomagał polskim żołnierzom przedostać 
się na Węgry (m.in. gen. Kazimierzowi Sosnkowskiemu). Upowszechniał wiedzę o zbrodni katyńskiej na Słowacji 
i Węgrzech. Po przejęciu przez Niemców faktycznej władzy na Węgrzech protestował przeciwko tej okupacji. Poszu-
kiwany przez gestapo, ukrywał się do momentu opanowania Bratysławy przez Armię Czerwoną. Celem oczyszczenia 
z zarzutu kolaboracji złożył wizytę Gustáwowi Husákowi, wtedy aresztowany i przekazany NKWD. Przesłuchiwany na 
Łubiance i skazany na 10 lat łagru. W czasie pobytu na Syberii zaocznie skazany przez Słowacki Trybunał Narodowy 
na karę śmierci za udział w rozbiciu Czechosłowacji, kierowanie partią faszystowską, szkalowanie i wspieranie walki 
z ZSRR. Karę zamieniono na dożywotnie więzienie, którego nie mógł opuścić mimo szerokiej amnestii w 1955 r. 
Wyrok zmniejszono wówczas na 25 lat pozbawienia wolności, nie zaliczając na poczet kary lat spędzonych w guła-
gu. Zmarł w więzieniu w Mírovie wskutek wycieńczenia organizmu, do dzisiaj nie wiadomo, gdzie jest pochowany. 
Odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Także pozostała część rodziny ze względu na status społeczno-narodowościowy była ze wszech miar szykanowana. 
W obliczu realnego zagrożenia większość wyemigrowała na Zachód. Pozostałych wyrzucono z pałacu, a następnie 
z budynku folwarcznego, chociaż po upaństwowieniu został przez nich wykupiony. Zob. Ułaskawiony na śmierć. 
Rzecz o Jánosu Esterházym, wybór i oprac. I. Molnár, tłum. M. Moczulak, Warszawa 2010, passim.
19 Zapis dziennikowy z 27 VIII 1966 r. [w:] Z. Mycielski, Dziennik…, s. 459.
20 Zapis dziennikowy z 4 XII 1981 r. [w:] Z. Mycielski, Niby-dziennik ostatni 1981–1987, red. B. Stęszewska, 
J. Stęszewski, Warszawa 2012, s. 116.
21 K. Kosiński, Historia pijaństwa w czasach PRL, Warszawa 2008, passim.
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wreszcie odwarczałem: »Nie mam ochoty pić, daj mi pan spokój«. Dał spokój, a stałem dalej, nie 
wiedząc, gdzie siąść, czy wyjść głodny do domu, czy dalej rozglądać się w tym wrzasku i gwarze, 
gdzie wszystko zdawało mi się, że krąży w wymiarze, do którego nie potrafię się już nigdy dosto-
sować. W butach mokro, dreszcze, od tych ludzi, krzyków, nieporządku”22.

Dopiero kilka lat przed śmiercią23 Mycielski, inaczej niż wcześniej, mówił o powojennych losach 
klasy ziemiańskiej. Jednocześnie konsekwentnie zachowywał dystans wobec swojej deklasacji, 
wzmiankując jedynie o położeniu części arystokracji w PRL: „Była w Wiśniowej duża fotografia 
z Antonim, gdzie gromada chłopów w strojach ludowych, zgiętych w pokłonie, składa życzenia 
imieninowe pani Helenie, Józefowej Potockiej (Radziwiłłównie z domu, siostrze pani Betki Potockiej 
z Łańcuta). W białej sukni, ogromnym kapeluszu i z parasolką w ręce przyjmowała te życzenia, 
gdzieś około 1910 roku. Ta fotografia była jakąś sui generis swoistą repliką Batorego pod Pskowem 
Matejki! W tle tłum gości – suknie, żakiety, Wielki Książę Borys w mundurze i ci wspaniali chłopi 
brodaci, wąsaci, którzy potem rżnęli dworskich w imię zasady: Dobre to panisko było, przerżnijmy 
go na wpół piłą. Tę samą panią Helenę Potocką widziałem 40 lat potem, jak na rynku w Krakowie 
niosła do pani Franciszkowej Potockiej, gdzie kątem mieszkała (zanim nie pojechała umrzeć w Mon-
trésorze), torbę kartofli. Trzymała ją zgrabiałymi i czerwonymi od zimna palcami”24.

Po wojnie Zygmunt Mycielski z zapałem i aktywnością włączył się w odbudowę polskiego 
życia muzycznego. W latach 1948–1950 pełnił funkcję prezesa, następnie do 1954 r. wicepre-
zesa Związku Kompozytorów Polskich (ZKP). Była to jedyna organizacja, do której należał. 
Związek zachował największą z możliwych w czasach komunistycznych niezależność od władz 
partyjnych, nie tylko w Polsce, lecz także we wszystkich krajach bloku wschodniego25. Mycielski 
pisał też artykuły do „Ruchu Muzycznego”, gdzie należał do kolegium redakcyjnego (w latach 
1960–1968 był redaktorem naczelnym tego pisma), a także do „Nowin Literackich”, „Przeglądu 
Kulturalnego”, „Tygodnika Powszechnego”26 czy paryskiej „Kultury”.

Fenomenem ZKP w porównaniu do innych związków twórczych w krajach socjalistycznych 
był fakt braku możliwości utworzenia przy Związku komórki partyjnej z powodu niedostatecznej 
liczby członków spełniających odpowiednie wymogi. Byli to niemal wyłącznie niepartyjni kom-
pozytorzy. Komisje kwalifikacyjne, które decydowały o przyjęciu nowych członków, kierowały 
się w swoich wyborach tylko względami ich kompetencji merytorycznych. Pozbawiło to władze 
możliwości kontroli ZKP z ramienia Wydziału Kultury Komitetu Centralnego PZPR. Uchroniło to 
również Związek przed hamowaniem jego niezależności27. Dlatego też się cieszył dużą autonomią 
i prestiżem nawet wśród władz politycznych PRL28.

22 Zapis dziennikowy z 2 IX 1966 r. [w:] Z. Mycielski, Dziennik…, s. 460–461.
23 Zmarł 5 VIII 1987 r. w Warszawie.
24 Zapis dziennikowy z 5 IV 1981 [w:] Z. Mycielski, Niby-dziennik…, s. 54–55.
25 J. Stęszewski, Powtórka z historii. Zygmunta Mycielskiego myśli o muzyce i kulturze, „Kamerton” 1995, nr 1–2, s. 7.
26 A. Szypuła, Muzyka i pisarstwo Zygmunta Mycielskiego, „Fraza” 1991, nr 1, s. 39.
27 Nie znaczy to jednak, że władze nie próbowały ingerować w twórczość członków ZKP. Za przykład może posłużyć 
choćby narzucenie zmian w kwestii zlecania zamówień i zakupu gotowych utworów. Od 1960 r. miał o tym decy-
dować zespół złożony z pracowników Ministerstwa Kultury i Sztuki, które tym samym mogło narzucać twórcom 
technikę i tematykę komponowanych utworów. Wcześniej wnioski kompozytorów oceniane były przez komisję, którą 
tworzyli członkowie ZKP. Zapis dziennikowy z 1–2 lutego 1960 r. [w:] Z. Mycielski, Dziennik…, s. 19. Bywało, że 
artyści byli też zmuszani do uległości wobec aparatu partyjnego z przyczyn prywatnych. Taka sytuacja przytrafiła 
się Tadeuszowi Bairdowi. W 1954 r. napisał on Balladę o żołnierskim kubku – utwór zaaranżowany w konwencji 
realizmu socjalistycznego. Był to warunek, jaki postawił mu Włodzimierz Sokorski w zamian za pomoc w ułaska-
wieniu skazanego na śmierć ojca kompozytora. „Baird […] rzecz jasna zgodził się na propozycję Sokorskiego. Bierut 
ułaskawił jego ojca” – pisał Mycielski. Zapis dziennikowy z 13 stycznia 1964 r. [w:] ibidem, s. 196–197.
28 Przykładem względnej niezależności życia muzycznego od ideologii PRL był Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Współczesnej „Warszawska Jesień”, zorganizowany po raz pierwszy w 1956 r. z inicjatywy Kazimierza Serockiego 
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Dwutygodnik „Ruch Muzyczny”, w którym publikował Zygmunt Mycielski, z punktu widzenia 
władz, z czasem zaczął uchodzić za pismo nieszkodliwe dla systemu. Zajmował się tematyką 
kulturalną, prezentował wysoki poziom merytoryczny, ale był w minimalnym stopniu opinio-
twórczy. Nie znaczy to jednak, że cenzura w ogóle nie ingerowała w jego treść. Problem mógł 
stanowić nawet wywiad z rozmówcą niewygodnym dla władz: „Wezwany […] do Wydzia-
łu Kultury KC PZPR, do pani Szubertowej, usłyszałem, że wywiad Tadeusza Kaczyńskiego 
z Romanem Palestrem29, który umieściłem w październikowym numerze »Ruchu Muzycznego«, 
to nieszczęśliwy krok – notował kompozytor. – Że Palester zajmuje wrogie stanowisko wobec 
Polskiej Rzplitej Ludowej, pracuje w Radiu »Wolna Europa«, że Kaczyński napisał we wstępie do 
wywiadu o »szczególnie cennej znajomości z Romanem Palestrem« – a był przecie stypendystą 
PRL – w rezultacie, że mam zwolnić z kolegium redakcyjnego tego zdolnego, młodego redaktora 
działu”30. Po tym, jak Mycielski skierował list do Wydziału Kultury, a następnie spotkał się z Win-
centym Kraśką, sprawa drażniącego władzę wywiadu ostatecznie została rozwiązana pomyślnie dla 
redakcji „Ruchu Muzycznego”. Wytłumaczywszy, że wywiad ukazał się na łamach dwutygodnika 
po wcześniejszej aprobacie cenzury, kompozytor przekonał kierownika wydziału, aby Kaczyński 
pozostał na stanowisku redaktora. Mycielski dodał ponadto, że jako redaktor naczelny odpowiada 
za wszystko, co ukazuje się w piśmie. Jeśli zatem Kaczyński miałby zostać zwolniony z redak-
cji „Ruchu Muzycznego”, to on również musiałby jako szef podać się do dymisji. „Wplątałem 
się – jako redaktor – w tę brudną rolę, firmuję, sam muszę pilnować autorów jak pies, działać 
uparcie w drobiazgach – zresztą, aparat ten działa samoczynnie w każdym już autorze, który wie, 
czego nie wolno. W sumie – jak już pisałem – nie wolno pisać, co się myśli – wolno tylko krążyć 
koło tego, wciskać. Cenzura wykreśliła mi zdanie o niskich pensjach w PWM – wykreśla całe 
szeregi drobnych rzeczy, z których trochę widać, co się dzieje. Zamiast »brak papieru« trzeba 
pisać »oszczędności papieru« itp.”31.

Wolność i niezależność poglądów, niejednokrotnie publicznie artykułowana i wyraźna, oraz 
nieustępliwość w kwestii „Ruchu Muzycznego” przysparzały kompozytorowi wielu kłopo-
tów, wielokrotnie skazując go na nieobecność w sferze publicznej. Nie wolno było publikować 
jego felietonów, zakazywano grać jego muzykę, okresowo uniemożliwiano też Zygmuntowi 
Mycielskiemu wyjazdy za granicę. Działo się tak szczególnie w 1968 r., kiedy wystosował list 
otwarty do muzyków czechosłowackich, z którymi solidaryzował się po inwazji wojsk Układu 
Warszawskiego: „Piszę do przyjaciół, których mam tylu wśród Was, których macie tylu wśród 
nas. Życzę Wam dzisiaj, żeby ustawy, prawa i obowiązki obejmowały swoim zasięgiem i u Was, 

i Tadeusza Bairda, członków ZKP. Koncerty festiwalowe, na których wykonywana była muzyka najnowszych 
trendów świata, były okazją do spotkań artystów z bloku wschodniego i twórców zachodnich. Tym zapewne należy 
tłumaczyć ogromną niechęć władz radzieckich wobec „Warszawskiej Jesieni”. J. Stęszewski, Uwagi…, s. 10–11.
29 Roman Palester (1907–1989) – polski kompozytor, laureat licznych międzynarodowych nagród. Jego muzyka 
była wielokrotnie wykonywana w Polsce i za granicą. Od lat trzydziestych tworzył muzykę filmową, współpra-
cując z wybitnymi twórcami kina, m.in. Józefem Lejtesem czy Aleksandrem Fordem. Jego muzyka towarzyszyła 
wówczas czołowym polskim filmom. Był aktywną postacią w polskim środowisku muzycznym (m.in. wiceprezes 
Stowarzyszenia Kompozytorów Polskich). Podczas drugiej wojny światowej przez sześć tygodni był więziony 
na Pawiaku. W czasie powstania warszawskiego stracił większość swoich partytur. W latach 1945–1947 był 
profesorem kompozycji w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Wówczas uważany za jednego 
z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Od 1947 r. przebywał na emigracji. Najpierw w Paryżu, kiedy nie 
myślał jeszcze o emigracji na stałe. Potem w Monachium, gdzie pracował jako kierownik działu kulturalnego 
polskiej sekcji Radia „Wolna Europa”, by od 1972 r. ponownie zamieszkać w Paryżu. Po wyjeździe z Polski jego 
nazwisko i dorobek aż do roku 1977 zostały usunięte z krajowych publikacji. Roman Palester, www.culture.pl 
(dostęp: 29 V 2015 r.).
30 Zapis dziennikowy z 21 I 1965 r. [w:] Z. Mycielski, Dziennik…, s. 326.
31 Zapis dziennikowy z 11 III 1963 r. [w:] ibidem, s. 121.
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i u nas zarówno rządzonych, jak i rządzących, by nie były jedynie przywilejem silnej władzy”32. 
List został następnie opublikowany w prasie zagranicznej. Po tym zdarzeniu Zygmunt Mycielski 
został zwolniony z funkcji redaktora „Ruchu Muzycznego”. Po analizie treści listu, rozsyłanego 
do muzyków czeskich i słowackich, władze stwierdziły brak podstaw do wszczęcia postępowania 
karnego przeciwko kompozytorowi, skoro „wyraża [on] poparcie dla przemian dokonujących 
się w Czechosłowacji i gloryfikuje postawę legalnych przywódców partyjnych i rządowych tego 
kraju”33. Dopiero jednak w styczniu 1969 r., kiedy Mycielski dostał zezwolenie na publiczne 
prawykonanie skomponowanego przez siebie utworu, z jego muzyki i artykułów zdjęty został 
zapis cenzorski34. Minęły natomiast cztery lata, zanim otrzymał zgodę na zagraniczny wyjazd.

Kilkakrotnie był sygnatariuszem protestów kierowanych do władz PRL. Podpisał m.in. List 
15 intelektualistów w sprawie sytuacji Polaków w ZSRR, tzw. Memoriał 59, dotyczący projektu 
zmian w Konstytucji PRL, protest przeciwko eliminowaniu z życia akademickiego znanego 
dyrygenta Bohdana Wodiczki35. Innym polem aktywności Zygmunta Mycielskiego był udział 
od 1978 r. w niezależnym konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”, a także uczestnictwo 
w nielegalnym Towarzystwie Kursów Naukowych36.

Co prawda kompozytor nigdy nie był członkiem opozycji demokratycznej, jednak jego bliskie 
kontakty z czołowymi postaciami KOR i „Solidarności” powodowały, że znajdował się w samym 
centrum bieżących wydarzeń politycznych. Zażyłość, jaka łączyła Zygmunta Mycielskiego z kie-
rownictwem opozycji, nie oznaczała wcale, że artysta wobec współtowarzyszy rozmów pozostawał 
bezkrytyczny, by przytoczyć jedynie krótkie wzmianki: „Czemu od sierpnia 1980 tyle się pisało 
o wolnościach, prawach, cenzurze – a nie wysunęło się na pierwszy plan tej strony ekonomicznej? 
Czemu tyle o polityce, a tak mało o gospodarce?”37; „Czy »Solidarność« nie mogła się skupić na 
sprawach gospodarczych, ekonomicznych, pomimo wszystkich trudności, niemożliwości uzdro-
wienia gospodarki w tym ustroju?”38. Innym razem Zygmunt Mycielski krytykował opozycję za 
brak umiarkowania w działaniach, co jest szczególnie interesujące w kontekście identycznego 
poglądu sympatyka i kronikarza KOR – Mariana Brandysa39.

Śledząc biografię Zygmunta Mycielskiego, otrzymujemy informacje na temat codziennego 
życia arystokraty w PRL. Po drugiej wojnie światowej Mycielski musiał żyć w warunkach całkiem 
nieoczywistych dla człowieka jego pochodzenia. Wojna i powojenna reforma rolna pozbawiły go 
majątku oraz lepszego życia, jakie wcześniej gwarantowało mu pochodzenie ziemiańskie. Życie 
kompozytora po 1944 r. znacznie kontrastowało z beztroską lat młodości, zagranicznymi studiami, 
dostatkiem materialnym i brakiem codziennych problemów. Zygmunt Mycielski mieszkał w cias-
nym pokoju sublokatorskim w pobliżu Nowego Światu, utrzymywał się zaś z pracy redaktorskiej, 
pisarskiej i kompozytorskiej. Dorobił się w Warszawie pokoju, w którym nie było miejsca nawet 

32 Z. Mycielski, List otwarty do muzyków Czechosłowacji, „Res Facta Nowa” 1994, nr 1, s. 29.
33 AIPN, 246/988, t. 1, Notatka służbowa, 19 X 1968 r., k. 109.
34 AIPN, 246/988, t. 1, Wyciąg z notatki służbowej, 16 I 1969 r., k. 137.
35 Bohdan Wodiczko (1911–1985) – polski dyrygent i pedagog muzyczny. Kierował Filharmonią Bałtycką w Gdań-
sku, następnie był dyrektorem Filharmonii Łódzkiej, pierwszym dyrygentem i dyrektorem artystycznym Filharmonii 
Krakowskiej, pierwszym dyrygentem i dyrektorem Filharmonii Narodowej w Warszawie. Po zwolnieniu z pracy 
spędził kilka lat w Islandii, gdzie był m.in. dyrygentem orkiestry symfonicznej w Reykjavíku. Po powrocie do 
kraju pełnił m.in. funkcję dyrektora artystycznego i pierwszego dyrygenta Opery Warszawskiej. Zob. M. Piwowar, 
Człowiek, co się władzy nie kłaniał, „Rzeczpospolita”, 3 VI 2010.
36 Był nawet jednym z sygnatariuszy deklaracji powołania TKN. Zob. AIPN, 222/193, t. 1, Uzupełnienie wykazu, 
b.d., k. 41–42.
37 Zapis dziennikowy z 11 II 1982 r. [w:] Z. Mycielski, Niby-dziennik…, s. 147.
38 Zapis dziennikowy z 15 XII 1981 r. [w:] ibidem, s. 126–127.
39 M. Brandys, Dziennik 1976–1977, Warszawa 1996, passim; idem, Dziennik 1978, Warszawa 1997, passim.
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na stół, gdyż królował w nim wypożyczony fortepian40. W prowadzonym przez kompozytora 
Dzienniku niejednokrotnie można odnaleźć opis jego złej sytuacji finansowej. Bywało nawet, że 
Mycielskiemu brakowało pieniędzy na bieżące potrzeby.

Trzeba jednak też przyznać, że zarobki Zygmunta Mycielskiego nie były niższe od tych, jakie 
otrzymywał wówczas przeciętny Polak. Niemniej jednak pełnione przez niego funkcje wiązały się 
z dodatkowymi wydatkami: „spotykanie wszystkich Rubinsteinów i Nadii Boulanger po »Bristo-
lach«, za własne pieniądze, będzie mnie kosztować oczy z głowy – a muszę to robić, pojechać na 
własny koszt po Nadię do Katowic itp. – Boję się tego okresu, od dziś do połowy marca – daty, 
w której zakończy się wreszcie ten cały majufes chopinowski”41.

W swoim dzienniku, prowadzonym nieprzerwanie od 1950 r., Zygmunt Mycielski ukazywał, 
jak życie w państwie absurdu prowadziło do dziwnych przyzwyczajeń jego mieszkańców. To, 
co zdumiewało zagranicznych gości, dla miejscowych było rzeczą zupełnie normalną. Czasem 
dochodziło do zabawnych sytuacji: „Pani R. przynosi jej [Nadii Boulanger] w prezencie jedną 
cytrynę. Rzeczywiście, nie ma tu teraz cytryn. Nadia nie rozumie, myśli, że pani R. zwariowała”42.

Okazją do tego, żeby chociaż przez chwilę poczuć smak lepszego życia, były dla Zygmunta 
Mycielskiego wyjazdy zagraniczne. Dzięki temu, że zaliczał się do ważnych postaci życia kultu-
ralnego, często wyjeżdżał. Podróżując z zaledwie kilkoma dolarami diety państwowej w kieszeni, 
kompozytor musiał liczyć na hojność przyjaciół. Sponsorami Zygmunta Mycielskiego okazywali 
się odwiedzani przez niego członkowie emigracji, a także przedstawiciele świata arystokracji 
(Potoccy, Radziwiłłowie, Braniccy, Esterházowie, Grimaldi – rodzina książęca panująca w Mona-
ko). W trudnych czasach PRL ułatwiało to znacznie uzyskanie zgody na wyjazd do Europy 
Zachodniej. Częste wizyty na dworze w Monako stały się możliwe po tym, jak w 1961 r. Mycielski 
został laureatem organizowanego tam konkursu kompozytorskiego. Zwyczajowo zwycięzcy byli 
następnie stałymi jurorami i gośćmi na bankietach u fundatora konkursu – księcia Rainiera III43.

Kiedy Zygmunt Mycielski przebywał w Monte Carlo w 1970 r., na kolacji u Rainiera i Grace 
Grimaldich, poznał księżnę Ginę Liechtenstein. Od tego spotkania datowana jest przyjaźń Myciel-
skiego i pary Liechtensteinów: „Przyniesiono mi bilet do pokoju na tacy – notował Zygmunt 
Mycielski. – Przezornie o nic nie pytałem. Dopiero przy kolacji, do Giny: »Znalazłem u siebie mój 
bilet sypialniany na jutro. Nie wiem, do kogo się zwrócić, żeby uregulować rachunek«. – »Ależ 
do nikogo, drogi przyjacielu«. – »Czy mam się czuć upokorzony czy wdzięczny?«. – »Nawet 
nie wdzięczny«. Śmieje się. Sleeping, przedział jednak single, kosztował niemiłosierną ilość 
franków szwajcarskich. Uniknąłem – Liechtensteinowskim cudem – tego wydatku. Ale wiem, 
że gdybym wziął od nich 100 franków, to cała moja pozycja obniżyłaby się do poziomu tego, kto 
bierze 100 franków. Jak dotąd, nic takiego nie zaszło! A przecie »karty leżą otwarte, na stole«. 
To zgroza być stale bez grosza”44.

Zygmunt Mycielski, choć odwiedzał wiele postaci emigracji polskiej i z licznymi osobami 
się przyjaźnił, nie uważał, aby te środowiska mogły odgrywać istotną rolę w budowaniu nieza-
leżnego ośrodka oddziaływania na kraj. Było to jednym z powodów, dla których nie skorzystał 
z możliwości zamieszkania za granicą. Podobnie jak Maria Dąbrowska45, twierdził, że funkcja 
intelektualistów w kształtowaniu polskiego życia kulturalnego spełnia się jedynie w granicach 

40 J. Stęszewski, Zygmunt Mycielski, „Tygodnik Powszechny” 1987, nr 48.
41 Zapis dziennikowy z 15 II 1960 r. [w:] Z. Mycielski, Dziennik…, s. 32. 
42 Zapis dziennikowy z 22 III 1964 r. [w:] ibidem, s. 227.
43 Ł. Nosal, Arystokrata w podróży. Zygmunt Mycielski na europejskich dworach, „Kamerton” 2014, nr 58, s. 57.
44 Zapis dziennikowy z 12 IV 1972 r. [w:] Z. Mycielski, Niby-dziennik, oprac. Z. Mycielska-Golik, Warszawa 
1998, s. 49. 
45 Zapis dziennikowy z 6 I 1956 r. i 24 V 1956 r. [w:] M. Dąbrowska, Dzienniki powojenne 1955–1959, oprac. 
i wstęp T. Drewnowski, t. 3, Warszawa 1996, s. 68, 113.
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państwa: „Oni tam już nic nowego o Rosji i Polsce powiedzieć nie mogą. Święty ogień emigracji 
wypala się, jak to jest z każdą emigracją. Pozostaje poeta w obcym kraju, eseista, który nie może 
dobrze się czuć bez własnego gruntu pod nogami”46.

Przed paru laty Krzysztof Tomasik pisał: „Zygmunt Mycielski przez całe swoje życie pozo-
stawał nieco na uboczu, a jednocześnie znajdował się w centrum wielu ważnych wydarzeń”47. 
Faktycznie, kompozytor nie jest postacią łatwą do zaklasyfikowania. Skazany w PRL na marginali-
zację z racji ziemiańskiego pochodzenia (i nie tylko z tego powodu!), był jednocześnie redaktorem 
poważnego pisma muzycznego, szefował też przez kilka lat ZKP. Do końca życia pozostawał 
jedną z czołowych postaci życia muzycznego Polski i ważnym w tym środowisku autorytetem 
moralnym. W siermiężnych czasach gomułkowskich bywał na rautach w ambasadach zachodnich, 
był przyjmowany przez premiera Józefa Cyrankiewicza, jeździł do Moskwy i wchodził w skład 
oficjalnych delegacji polskich, a prywatnie odwiedzał swojego kuzyna, księcia Monako. Te splen-
dory (faktyczne i rzekome) nie były przez Mycielskiego okupione żadnym typem konformizmu. 
Nie był człowiekiem aktywnej opozycji, choć kilka gestów przyniosło mu uznanie także w jej 
kręgach. Nie był również oportunistą. Przez całe życie próbował pozostać sobą.

46 Zapis dziennikowy z 18–19 VI 1960 r. [w:] Z. Mycielski, Dziennik…, s. 48.
47 K. Tomasik, Homobiografie. Pisarki i pisarze polscy XIX i XX w., Warszawa 2008, s. 124.
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Jakub Szumski
Instytut Historii PAN

Zanim wyrosły „poziomki”.  
Zbigniew Iwanów do września 1980 r.

Każdy, kto choć trochę interesuje się okresem rewolucji „Solidarności”, z pewnością słyszał 
o Zbigniewie Iwanowie. To przywódca strajku w toruńskim „Towimorze”, członek „Solidarno-
ści”, a jednocześnie czołowa postać struktur poziomych w PZPR. Usunięty z partii, pomimo tego 
faktu pozostawał na stanowisku I sekretarza komitetu zakładowego. Następnie wiceszef Regionu 
Toruńskiego NSZZ „Solidarność” internowany w stanie wojennym i wypuszczony w grudniu 
1982 r. Zmarł nagle w 1987 r. na emigracji w Stanach Zjednoczonych.

W 1980 i 1981 r. na parę miesięcy (z przerwami) znalazł się na czołówkach gazet polskich 
i światowych. Nazwisko Iwanowa pojawia się oczywiście na kartach większości książek doty-
czących lat osiemdziesiątych, zwłaszcza w nielicznych przypadkach analiz sytuacji w PZPR. 
Postać buntownika partyjnego była szczególnie interesująca dla autorów spoza Polski, nazwisko 
Iwanowa można znaleźć nawet w bardzo ogólnych opracowaniach1. Zauważenie tego działacza 
nie przełożyło się jednak na głębsze zaciekawienie jego osobą. Niewielu badaczy zaglądało 
do zgromadzonych na jego temat teczek w centralnych archiwach. Sam fakt, że taka postać 
mogła zaistnieć, wydawał się fascynujący. Zabrakło mimo to czasu, aby zastanowić się, skąd 
się wzięła.

Postaram się zrekonstruować pierwszą część biografii Iwanowa. Opowiem o jego młodości, 
studiach, członkostwie w PZPR, pracy w „Towimorze”, strajku, objęciu funkcji I sekretarza KZ. 
Czytelników, którzy odczuwać będą niedosyt, zapewniam, że nie jest to moje ostatnie słowo 
w tej kwestii.

Podstawowym źródłem, z którego korzystałem, są zgromadzone w Archiwum Akt Nowych 
materiały Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej (CKKP). Urzędnicy z PZPR w trzech teczkach 
skupili różnorodne dokumenty, które wykorzystywane były podczas prowadzonego przed CKKP 
postępowania przeciwko niemu. Ciężar rekonstrukcji przeniosłem na okres przed sierpniem 
1980 r. Ten etap życia Iwanowa pozostaje w literaturze zupełnie nieobecny. Postaram się opisać 
jego rolę podczas strajku sierpniowego, „przejęcie” KZ PZPR i nowe porządki, które zaczął tam 
wprowadzać. Interesować mnie będzie Iwanów „przedpoziomkowy”: ewolucja jego postawy 
i aktywność jako lidera rewolucji solidarnościowej w zakładzie pracy. To, że wykonywał to 
z pozycji sekretarza partii, czyni to wszystko jeszcze bardziej ciekawym.

1 C. Baker, Poland 1980–81. The Self-limiting Revolution [w:] Revolutionary Rehearsals, red. C. Baker, 
Chicago 2002, s. 189; P. Buhler, Histoire de la Pologne communiste. Autopsie d’une imposture, Paris 1997, 
s. 590; P. Caen, Interview with Zbigniew Iwanow [w:] The Solidarity Sourcebook, red. H. Flam, S. Persky, 
Vancouver 1982; W.G. Hahn, Democracy in a Communist Party. Poland’s Experience since 1980, New York 
1987, s. 32 i nast.; T. Ito, Nomenklatura and Free Elections. A Polish Experiment, 1980–81, „Acta Slavica 
Iaponica” 1988, nr 6, s. 42; A. Kemp-Welch, Poland Under Communism. A Cold War History, New York 2008, 
s. 294; P.G. Lewis, Politcial Authority and Party Secretaries in Poland 1975–1986, New York 1989, s. 113, 
122, 169.
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Zwyczajna biografia

Zbigniew Iwanów urodził się 1 września 1948 r. Przyszedł na świat we wsi Tryl2 na Kuja-
wach. Pochodził z rodziny inteligenckiej, jego rodzice byli nauczycielami3. Dziesięcioletni 
Zbigniew z rodziną przeprowadził się do wsi Muławki na Warmii. W Liceum Ogólnokształcą-
cym w Kętrzynie Iwanów działał w Związku Młodzieży Socjalistycznej (ZMS): był członkiem 
zarządu szkolnego tej organizacji. W 1967 r. tuż po maturze zdał na studia na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu4. Już w młodości miał problemy ze zdrowiem. Na 
komisji wojskowej otrzymał zwolnienie ze służby z kategorią D. Przez rok studiował w Toru-
niu matematykę, a następnie przerwał studia. Dlaczego tak się stało? Nie tłumaczy nam tego 
faktu we własnoręcznym życiorysie, sporządzonym w 1970 r.5 W charakterystyce partyjnej 
z lat osiemdziesiątych można przeczytać, że został skreślony z listy studentów z powodu 
niezdanych egzaminów6. Wersję tę w jakiś sposób potwierdził później sam zainteresowany, 
sugerując jednocześnie, że złe wyniki w nauce były jedynie oficjalnym powodem usunięcia go 
z UMK. „W 1968 wylano mnie ze studiów […] Wtedy się bardzo podpalaliśmy, wtedy było 
inaczej w ruchu studenckim niż teraz” – puszczał oko do czytelników gazetki akademickiej7. 
Niezrażony niepowodzeniem, chciał przenieść się na ekonomię, lecz pomimo pomyślnie zdanych 
egzaminów wstępnych zabrakło dla niego miejsca8. Czy powodem mogła być jego domniemana 
działalność w marcowym ruchu studenckim?

Iwanów wrócił w rodzinne strony. W październiku 1968 r. zatrudnił się w Gminnej Spółdziel-
ni „Samopomoc Chłopska” w Korszach, oddalonych od Kętrzyna o dwadzieścia kilometrów. 
Pracował na podrzędnym stanowisku magazyniera9. Zarabiał na swoje utrzymanie i szybko 
awansował na pozycję referenta, zajmującego się skupem i kontraktacją roślin. Awans Iwanowa 
nie powinien dziwić, można się tylko domyślać, ilu pracowników GS mogło się wylegitymować 
wykształceniem średnim oraz ilu z nich otarło się o uniwersytet. W 1969 r. Iwanów się ożenił10. 
Wraz z awansem przeprowadził się na północ kraju: tym razem do Skandawy11.

W tej założonej przez Krzyżaków wsi rozpoczęła się przygoda Iwanowa z PZPR. W marcu 
1970 r. złożył lakoniczne podanie o przyjęcie w poczet kandydatów partii. Swoją prośbę motywo-
wał „chęcią wzięcia aktywnego udziału w życiu politycznym i społecznym kraju i chęcią czyn-
nego poparcia polityki naszej partii – kierowniczej siły narodu”12. W ankiecie oprócz znajomości 
rosyjskiego deklarował także posługiwanie się językiem angielskim13.

Rękopis, opracowany przez 22-letniego Iwanowa, napisany był starannym pismem, bez 
błędów ortograficznych. W obowiązkowym życiorysie nie znajdziemy zbyt wielu elementów 

2 Archiwum Akt Nowych (AAN), Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR), 
IX/141, Legitymacja członkowska PZPR Zbigniewa Iwanowa, 1 III 1975 r., k. 1–2.
3 Ibidem, Własnoręczny życiorys Zbigniewa Iwanowa, 2 III 1970 r., k. 17.
4 Ibidem, Opinia KM PZPR w Toruniu o tow. Zbigniewie Iwanowie, 21 XI 1980 r., k. 347.
5 Ibidem, Ankieta rejestracyjna członka PZPR, Zbigniew Iwanów, 7 I 1975 r., k. 2.
6 Ibidem, Charakterystyka Zbigniewa Iwanowa, Komitet Wojewódzki PZPR w Toruniu, 6 I 1981 r., k. 24.
7 Ja nigdy nie byłem komunistą… Wywiad ze Zbigniewem Iwanowem, „Nowsze Drogi. Pismo studentów Łodzi” 
1981, nr 16, http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=25160&s=1 (dostęp: 4 XI 2014 r.).
8 AAN, KC PZPR, IX/141, Charakterystyka Zbigniewa Iwanowa, Komitet Wojewódzki PZPR w Toruniu, 
6 I 1981 r., k. 22.
9 Ibidem, Ankieta rejestracyjna członka PZPR, Zbigniew Iwanów, 7 I 1975 r., k. 3.
10 Ibidem, Własnoręczny życiorys Zbigniewa Iwanowa, 2 III 1970 r., k. 17.
11 Ibidem, Ankieta rejestracyjna członka PZPR, Zbigniew Iwanów, 7 I 1975 r., k. 10; Własnoręczny życiorys 
Zbigniewa Iwanowa, 2 III 1970 r., k. 17.
12 Ibidem, Podanie o przyjęcie w poczet kandydatów PZPR, Zbigniew Iwanów, 2 III 1970 r., k. 16.
13 Ibidem, Ankieta rejestracyjna członka PZPR, Zbigniew Iwanów, 7 I 1975 r., k. 10.
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nowomowy komunistycznej. Sporządził go, posługując się standardowym językiem polskim14. 
Rekomendacji udzieliło mu dwóch wieloletnich członków partii ze Skandawy. W jednej z nich, 
przygotowanej przez członka PZPR od 1962 r., czytamy: „znam ob[ywatela] Iwanowa od 2 lat 
i stwierdzam, że swoim zachowaniem się w pełni zasługuje na przyjęcie w szeregi partii, cieszy 
się dobrym autorytetem w społeczeństwie”. Drugi z rekomendujących także ograniczył się do 
szablonowej formuły. Obaj byli zgodni, że Iwanów całkowicie zapracował na członkostwo 
w PZPR15.

W październiku 1971 r. Zbigniew Iwanów ponownie podjął studia na UMK. Tym razem 
wybrał ekonomikę przemysłu. W przygotowanych dekadę później dokumentach wspominano 
o konieczności wzięcia przez niego urlopu dziekańskiego na okres choroby16. Na obecnym eta-
pie badań nie jestem w stanie stwierdzić, czy choroby Iwanowa rzeczywiście przeszkadzały mu 
w nauce. Trzeba jednak przyznać, że nie miał sprzyjających warunków do studiowania. W latach 
1971–1975 wraz z żoną mieszkał w podtoruńskiej wsi Mała Nieszawka. Tadea Iwanów była tam 
nauczycielką w szkole podstawowej. Na wsi zamieszkali w wynajmowanych u chłopów kwate-
rach, kilka razy się przeprowadzali17.

O studiach Iwanowa niewiele wiadomo. Był aktywny lub umiejętnie pozorował aktywność. 
Podobnie jak w ZMS w szkole średniej, Iwanów działał w koncesjonowanym Socjalistycznym 
Związku Studentów Polskich (SZSP), był członkiem rady Studenckiej Usługowej Spółdzielni Pracy 
„Małgosia”18. Na UMK zastał go koniec trzyletniego stażu kandydackiego w PZPR. W listopadzie 
1973 r. stał się pełnoprawnym członkiem partii w Instytucie Ekonomicznym19. Podczas procedury 
zatwierdzenia pełnego członkostwa uznano, że nie ma potrzeby kontaktowania się z rekomendu-
jącymi go towarzyszami z dalekiej Skandawy. Koledzy charakteryzowali go wtedy jako „dobrego 
studenta, człowieka uczynnego, koleżeńskiego i cieszącego się w środowisku studenckim dobrą 
opinią”. Obecny na posiedzeniu profesor dodawał, że Iwanów „jako uczestnik zajęć wyróżniał się 
pilnością i systematycznością w przygotowywaniu się do zajęć oraz aktywnym uczestnictwem, 
szczególnie w seminarium magisterskim”20. W 1977 r. Iwanów ukończył na toruńskim uniwer-
sytecie ekonomikę przemysłu21.

Edukacja polityczna Iwanowa odbywała się w ramach organizacji partyjnej na Wydziale 
Nauk Ekonomicznych i w SZSP. Tam uczył się przemawiania, zachowywania się na partyjnych 
„nasiadówkach”, nie pełnił jednak żadnych funkcji kierowniczych. Pierwsze lata dorosłego życia 
Iwanowa przypadają na czas przełomowych wydarzeń peerelowskiej historii. Do sugestii o udziale 
w toruńskim Marcu ’68 należy podchodzić bardzo ostrożnie. Deklaracja, że „w 1968 wylano 
mnie ze studiów”, brzmiała bardzo dobrze, szczególnie jeżeli była wypowiadana w kwietniu 
1981 r., kiedy przeprowadzano z nim wywiad dla studenckiego pisma „Nowsze Drogi”. Historyk 
musi jednak zachować do tego właściwy dystans. Iwanów podanie o przyjęcie do PZPR złożył 
w marcu 1970 r. „W grudniu 1970 byłem w Gdańsku, ale tak w ogóle wówczas mieszkałem 
na zapadłej prowincji” – mówił w tym samym wywiadzie22. Po Sierpniu ’80 wracać będzie do 
tematu Grudnia ’70.

14 Ibidem, Własnoręczny życiorys Zbigniewa Iwanowa, 2 III 1970 r., k. 17.
15 Ibidem, Podanie o przyjęcie w poczet kandydatów PZPR, Zbigniew Iwanów, 2 III 1970 r., k. 11.
16 Ibidem, Charakterystyka Zbigniewa Iwanowa, Komitet Wojewódzki PZPR w Toruniu, 6 I 1981 r., k. 22.
17 Ibidem, Notatka dotycząca Zbigniewa Iwanowa w okresie jego pobytu w Małej Nieszawce, 6 I 1981 r., k. 36.
18 Ibidem, Opinia KM PZPR w Toruniu o tow. Zbigniewie Iwanowie, 21 XI 1980 r., k. 347.
19 Ibidem, Ankieta wstępującego do PZPR, Zbigniew Iwanów, 2 III 1970 r., k. 12.
20 Ibidem, Załącznik do protokołu z zebrania POP PZPR Instytutu Ekonomicznego w sprawach personalnych, 
27 XI 1973 r., k. 13.
21 Ibidem, Charakterystyka Zbigniewa Iwanowa, Komitet Wojewódzki PZPR w Toruniu, 6 I 1981 r., k. 22.
22 Ja nigdy nie byłem komunistą…
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Należy zadać pytanie o motywację wstąpienia do partii. Mam duże trudności w udzieleniu 
satysfakcjonującej odpowiedzi. Iwanów był człowiekiem inteligentnym, doskonale wiedział, że 
od przynależności do PZPR uzależnione jest dalsze powodzenie zawodowe. Jednocześnie nie 
starał się być nadzwyczajnie gorliwy: świadczą o tym przedłożone na samym początku doku-
menty, w których nie widać demonstracyjnego żaru i wielkiej chęci należenia do partii. Podam 
kolejny przykład: Iwanów legitymował się działalnością w ZMS w szkole średniej. Zapisał się 
jednak do niego dopiero w 1966 r., w ostatniej klasie liceum, i od razu jako funkcyjny. Trudno 
tu mówić o konsekwentnym działaniu, a raczej o wyciągnięciu logicznego wniosku, że przy-
należność do organizacji uczniowskiej będzie na studiach dobrze widziana.

Na pragmatyczne motywacje może wskazywać jeszcze jeden epizod z jego życia. Zbierając 
materiały kompromitujące Iwanowa, Komitet Wojewódzki w Toruniu doszukał się notatki, 
opisującej incydent z 1974 r. Wtedy to Tadea, żona Zbigniewa, także członkini PZPR, ukarana 
została naganą partyjną za „niewłaściwe zachowanie się w lokalu wyborczym”. Na czym to 
„niewłaściwe zachowanie” polegało? Otóż „małżeństwo Iwanów po otrzymaniu kartek do 
głosowania demonstracyjnie przekreśliło na krzyż kartki z komentarzem Z[bigniewa] Iwano-
wa, że »w takim cyrku uczestniczyć nie będzie«”. Zbigniew uniknął kary, gdyż o wydarzeniu 
nie dowiedziała się jego macierzysta organizacja na UMK23. Fikcję peerelowskich wyborów 
„bez skreśleń” dostrzegać musiało wielu jego rówieśników, lecz tę wiedzę zostawiali dla 
siebie, najbliższej rodziny i przyjaciół. Z kolei 26-letni Iwanów tą ekstrawagancją pokazał, 
że jest gotów złamać zmowę milczenia i konformizmu. Nie przełożyło się to wtedy na dalsze 
działania.

człowiek strajku
W 1976 r. Iwanów rozpoczął pracę w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Towimor” 

(TZUO)24. Na dobre i na złe będzie z tym zakładem związany przez najbliższe, obfitujące w wyda-
rzenia cztery lata. Zaczął od stażysty, następnie awansował na stanowiska planisty i starszego 
planisty, a w listopadzie 1978 r. otrzymał funkcję kierownika działu ekonomicznego25. Trzeba 
podkreślić, że nawet w czasach największego konfliktu między nim a władzami wojewódzkimi 
nikt nie próbował sugerować, że źle wywiązywał się ze swoich obowiązków, zawsze był ocenia-
ny dobrze. Działał także „po linii partyjnej”. Można powiedzieć, że skumulował w swoim ręku 
wszystkie stanowiska kierownicze związane z ekonomiczną działalnością przedsiębiorstwa: 
6 listopada 1979 r. został sekretarzem ekonomicznym Komitetu Zakładowego PZPR. Miał rów-
nież występować jako wykładowca szkoleń partyjnych26. Nikt się chyba nie spodziewał, jaką rolę 
partyjny kierownik odegra na kolejnym zakręcie dziejów.

„Towimor” był jednym z większych pracodawców w Toruniu: w 1980 r. pracowało tam około 
1500 osób27. Historia zakładu sięga 1905 r. Lata siedemdziesiąte były dla niego czasem dużych 
inwestycji i sukcesów: w 1973 r. znalazł się w gronie przedsiębiorstw z pierwszej kategorii płac. 

23 AAN, KC PZPR, IX/141, Notatka dotycząca Zbigniewa Iwanowa w okresie jego pobytu w Małej Nieszawce, 
6 I 1981 r., k. 36.
24 Nazwa pochodzi od słów: TOruńskie WIndy MORskie. Zob. H. Spigarski, Towimor S.A. 100 lat tradycji, 
Gdańsk–Toruń 2005, s. 32.
25 AAN, KC PZPR, IX/141, Charakterystyka Zbigniewa Iwanowa, Komitet Wojewódzki PZPR w Toruniu, 
6 I 1981 r., k. 22.
26 Ibidem, Opinia KM PZPR w Toruniu o tow. Zbigniewie Iwanowie, 21 XI 1980 r., k. 347.
27 W. Polak, Sierpień nad Wisłą i Drwęcą. Strajki i protesty w Toruniu i województwie toruńskim latem 1980 r., 
Gdańsk 2010, s. 84.
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„Towimor” był jednym z głównych producentów wyciągarek ładunkowych, żurawi, sprzętu 
transportowego i cumowniczego, wytwarzał także na eksport28.

Letni strajk 1980 r. w TZUO rozpoczął się 21 sierpnia o godz. 6.00. Gdy tylko pojawili 
się pierwsi pracownicy, zainicjowano ożywione dyskusje. Rzucono nawet hasło przerwania 
pracy. Po dwóch godzinach w zakładzie odbył się wiec. Załogi mieli wysłuchać dotychczaso-
wy sekretarz zakładowy Piotr Szymanek, dyrektor „Towimoru” oraz miejski przedstawiciel 
partii. Wyjaśnienia i apele o powrót do pracy nie usatysfakcjonowały nikogo, a szczególnie 
źle wypadł dyrektor TZUO Stefan Biały29. Jak oceniano, po wyjątkowo niekompetentnym 
dyrektorze głos zabrał kierownik działu ekonomicznego Zbigniew Iwanów. „Partia swą poli-
tyką zdemoralizowała cały naród i ona ponosi za to odpowiedzialność” – mówił, wyraźnie 
dystansując się od organizacji, do której należał prawie dziesięć lat. Niech ta wypowiedź 
zapadnie nam w pamięć.

Po wiecu ogłoszono strajk. Nasz bohater znalazł się w 64-osobowym komitecie strajkowym 
oraz w węższym prezydium strajkowym. Nie można jednak powiedzieć, żeby był przywódcą 
strajku30. Jako „kierownik” został natomiast delegowany do bezpośrednich rozmów z dyrekcją 
i miał w nich odgrywać znaczącą rolę. Sprzeciwił się 26 sierpnia, gdy po nadaniu w telewizji 
zmontowanego przemówienia prymasa Wyszyńskiego pojawiły się pomysły przerwania strajku. 
Jeden z uczestników okupacji zakładu wspomina z kolei moment, w którym odwiódł protestu-
jących przed kapitulacją w zamian za obietnicę wyższych pensji. Mówił wtedy: „Słuchaj, tam 
jest taka sytuacja, jutro będziecie mieli przedstawione podwyżki […] Poprawa będzie znacząca 
i od waszego wydziału zależy, czy ten strajk będzie kontynuowany czy nie”31. Protest ponownie 
udało się utrzymać. Jako absolwent uczelni witał przybyłą do TZUO delegację pracowników 
naukowych z UMK32. Partyjni naukowcy zostali przysłani przez Komitet Wojewódzki PZPR, aby 
przemówić strajkującym do rozsądku. Jednak tak jak w wielu podobnych wypadkach, zamiast 
skłaniać do uległości zaczęli solidaryzować się z wieloma postulatami „Towimoru”. Jak napisał 
po latach Roman Bäcker, spotkanie sierpniowe „stworzyło płaszczyznę przyszłej współpracy” 
między zakładem a UMK33.

Za przykładem Szczecina i Gdańska 30 sierpnia w „Towimorze” powołany został Międzyza-
kładowy Komitet Strajkowy (MKS). Negocjacje trwały dalej. Władze województwa toruńskie-
go starały się niczego nie podpisywać. Wprowadzono zapisy o zgodzie na niezależne związki 
zawodowe tylko w zakładach skupionych w MKS. Po podpisaniu porozumień w Gdańsku łatwiej 
było wymusić zgodę na wolne związki od wojewody Jana Przytarskiego: dokumenty sygnowano 
1 września, w dniu 32 urodzin naszego bohatera34.

Dla Iwanowa był to proces wypowiadania lojalności dotychczasowym zwierzchnikom partyj-
nym. Kiedy na początku strajku przedstawiciele PZPR udali się do komitetu wojewódzkiego po 
wytyczne, on był już po drugiej stronie barykady. Szczególnie wyraziste było kompromitujące 
zachowanie się I sekretarza KZ, który podczas strajku zaczął wzywać członków organizacji na 
rozmowy dyscyplinarne35.

28 H. Spigarski, Towimor S.A…, s. 14, 33–34 i nast.
29 W. Polak, Sierpień…, s. 77–78.
30 Ibidem, s. 78–80.
31 Wywiad z Adolfem Liebersbachem, https://www.edutuba.pl/files/dokument/14569/WYWIAD%20Z%20
PANEM%20ADOLFEM%20LIEBERBACHEM.doc (dostęp: 19 XI 2014 r.).
32 W. Polak, Sierpień…, s. 83, 87, 90, 94.
33 R. Bäcker, Struktury poziome w Toruniu (1980–1981), Warszawa 1990, s. 10.
34 W. Polak, Sierpień…, 196, 198–202.
35 R. Bäcker, Struktury…, s. 8.
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Iwanów był „człowiekiem strajku”, został przez niego politycznie ukształtowany. Adam Lesz-
czyński podkreślał wspólnotowy wymiar zbiorowych protestów i strajków: w ich trakcie dochodzi 
do szybkich zmian świadomości, tworzą się nowe hierarchie, wzmacniają się tożsamości36. Iwanów 
mówił o tym otwarcie: „w czasie strajku ludzie się poznają, jest zupełnie inaczej, nawiązują się 
kontakty, tworzą się jakieś nieformalne grupy”37. Wspólne doświadczenie strajkowe, strach przed 
pacyfikacją zakładu, nerwowe obserwowanie ruchów oddziałów milicji – to wszystko musiało 
formować jego późniejszą postawę38. Uczestnicy strajku szczególnie zapamiętali wtargnięcie 
do zakładu dwóch ubranych po cywilnemu funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, których 
pojmano w dziale kadr „Towimoru”39. Milicja przeprowadzała wśród sąsiadów uczestników 
strajku wywiady środowiskowe40. Było to doświadczenie zbiorowe: większość negocjacji z wła-
dzami transmitowana była przez radiowęzły zakładowe41; doświadczenie wyjątkowe, oceniane 
jako najpiękniejsze chwile w życiu. „Była taka atmosfera – wspominał Adolf Liebersbach – że 
zastanawiam się, czy coś takiego jeszcze można przeżyć. Dlatego właśnie nam się to wszystko 
udawało. Wszystko wychodziło”42. Ustalone wtedy hierarchie miały obowiązywać przez cały 
okres rewolucji „Solidarności”. Nawet niechętni Iwanowowi działacze PZPR podkreślali, że 
podczas strajku udało mu się uzyskać „posłuch i poparcie załogi”43 oraz że zyskał w tym czasie 
autentyczny autorytet44.

Lidera strajkowego musiały wyróżniać określone cechy: umiejętność wywierania wpływu 
na ludzi, talent organizacyjny, specyficzna „ostentacyjna nieustępliwość”, gwarantująca, że 
będzie trzymał stronę załogi i nie zdradzi45. Warto przypomnieć (cytowaną za bezpieczniacki-
mi źródłami) pierwszą publiczną wypowiedź Iwanowa podczas strajku. Radykalizm sądów, 
wyczuwanie nastrojów, personalizacja odpowiedzialności za kryzys – od Sierpnia ’80 będą to 
stałe tropy w jego wystąpieniach. Hasła rozliczeniowe zyskiwały wtedy bardzo na popularno-
ści. Toruń nie stanowił tu wyjątku. Pod koniec sierpnia wśród kadry naukowej UMK otwarcie 
mówiono o zerowym autorytecie władz wojewódzkich i głośno wyrażano „radość, że można 
ignorować zarozumiałą i pewną siebie, prymitywną, żyjącą za wysokie pobory, z lepszymi 
dodatkami rodzinnymi »czerwoną burżuazję«”46. Strajkujące zakłady i torunian łączyła niechęć 
do władz wojewódzkich: I sekretarza KW PZPR Bolesława Kapitana i wojewody Jana Przy-
tarskiego. Pierwszego podejrzewano o to, że marzy mu się kariera w Warszawie, a wojewoda 
Przytarski miał dojeżdżać do pracy z Bydgoszczy47. Wśród pierwszych towimorskich postu-
latów znalazły się m.in. żądania „zlikwidowania sklepów konsumów i innych pekaowskich”, 
„likwidacji łapownictwa”. Stawiano także retoryczne pytanie: „kiedy władze będą odpowiadać 
za popełnione błędy?”48.

36 A. Leszczyński, Anatomia protestu. Strajki robotnicze w Olsztynie, Sosnowcu i Żyrardowie, sierpień–listopad 
1981, Warszawa 2006, s. 113, 116.
37 Ja nigdy nie byłem komunistą…
38 W. Polak, Sierpień…, s. 80, 83, 94.
39 Idem, Trudne lata przełomu. Szkice z historii najnowszej, Gdańsk 2006, s. 116.
40 Wywiad z Adolfem Liebersbachem…
41 W. Polak, Trudne lata…, s. 116.
42 Wywiad z Adolfem Liebersbachem…
43 AAN, KC PZPR, IX/141, Charakterystyka Zbigniewa Iwanowa, Komitet Wojewódzki PZPR w Toruniu, 
6 I 1981 r., k. 25.
44 Ibidem, Opinia KM PZPR w Toruniu o tow. Zbigniewie Iwanowie, 21 XI 1980 r., k. 347.
45 A. Leszczyński, Anatomia…, s. 119.
46 W. Polak, Sierpień…, s. 59, 61, 171.
47 Ibidem, s. 72.
48 Ibidem, s. 81–82.
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Często nazywa się Iwanowa „robotniczym przywódcą”. Wymaga to pewnego wyjaśnienia. 
Działał on rzeczywiście w środowisku robotniczym, ale sam był „kierownikiem” z wyższym 
wykształceniem. Robotnicy bardzo często postrzegali urzędników zakładowych i partyjnych 
jako kolejne ogniwo represyjnej władzy, „biurowcy” nie cieszyli się zaufaniem. Według jednej 
z obiegowych opinii, do upadku gospodarki miała doprowadzić przede wszystkim grupa dorad-
ców Edwarda Gierka, wskazane było więc zachowywanie dystansu wobec ludzi na stanowiskach 
kierowniczych49.

Z Iwanowem było inaczej. Jego udział w strajku sprawił, że stał się jednym z nich. Do 
tego antagonizmu odniósł się w lutym 1981 r. w towimorskiej gazetce „Odnowa”. W swo-
im komentarzu bardzo rozsądnie sprzeciwiał się tworzeniu podziałów między robotnikami 
a inteligentami. Przeciwstawiał się twierdzeniom, że „nasze społeczeństwo, nasza partia jest 
podzielona na robotników i naukowców”. Zamiast tego proponował inne wyznaczenie granic: 
„taki podział nie istnieje, zdrowe siły w społeczeństwie są skonsolidowane i będą z całych sił 
walczyć o przyszłość narodu”50. W ten sposób zdobywał poparcie. Był partyjny, ale ostro kryty-
kował starą kadrę, a jego wysoka pozycja w zakładzie zapewniała mu poczucie bezpieczeństwa. 
Rewolucję solidarnościową w ogóle należy postrzegać jako przełamanie dotychczasowych 
antagonizmów między dwiema grupami pracujących. Analiza kierownictwa związku i jego 
członków wskazuje zaś na to, że opierał się on na sojuszu kadr zarządzających przedsiębiorstw 
i wykwalifikowanych robotników51.

W literaturze nie dysponujemy niestety żadnym portretem zbiorowym sekretarzy partyjnych 
w zakładach pracy. Jeden z adwokatów Iwanowa w 1981 r. stwierdził, że to postać „daleko odbie-
gająca od schematu typowego sekretarza KZ”52. Miał rację. Iwanowowi pod wieloma względami 
zdecydowanie bliżej było do działacza „Solidarności”, której przecież był członkiem. Grzegorz 
Wołk przeanalizował biografie 39 przywódców regionów związku, którzy we wrześniu 1981 r. 
uczestniczyli w jego pierwszym krajowym zjeździe. Większość lokalnych liderów wywodziła 
się bezpośrednio ze strajków sierpniowych i pracowała w wielkich zakładach przemysłowych na 
stanowiskach kierowniczych. Urodzeni w latach 1946–1954, w momencie formowania się „Soli-
darności” mieli około trzydziestu lat. Niewielu z nich przed 1980 r. miało cokolwiek wspólnego 
z opozycją przeciwko władzy, a przypadki posiadaczy legitymacji PZPR wcale nie były takie 
rzadkie53. To samo można powiedzieć o biografiach członków Komisji Krajowej „Solidarności”: 
najliczniej reprezentowane było w niej pokolenie urodzone w latach 1946–1954. Byli to ludzie 
z wyższym wykształceniem, pracujący w przemyśle, w większości niedziałający w opozycji 
przed 1980 r.54

Zbigniew Iwanów doskonale pasuje do tej charakterystyki: w 1980 r. miał 32 lata, był kierow-
nikiem działu ekonomicznego w wielkim zakładzie przemysłowym, krótki staż nadrabiał szybkimi 
awansami. Oprócz opisanego powyżej epizodu w lokalu wyborczym nic nie wiadomo o jakich-
kolwiek jego zachowaniach antysystemowych, szczególnie podczas pracy w „Towimorze”55. 

49 M. Marody, Polacy ’80. Wizje rzeczywistości dnia (nie)codziennego, Warszawa 2004, s. 51–60.
50 AAN, KC PZPR, IX/142, „Odnowa” 1981, nr 17, Toruń, 19 II 1981 r., k. 314.
51 P. Osęka, Elita „Solidarności”. Prozopografia Komisji Krajowej [w:] „Solidarność” od wewnątrz 1980–1981, 
red. A. Friszke, K. Persak, P. Sowiński, Warszawa 2013, s. 190.
52 AAN, KC PZPR, IX/142, List Ludwika Krasuckiego do Kazimierza Barcikowskiego, Warszawa, 13 I 1981 r., 
k. 25.
53 G. Wołk, Liderzy regionalni „Solidarności”. Komunikat z badań, http://solidarnosc.collegium.edu.pl/wp-content/
uploads/2014/02/Wo%C5%82k-Liderzy-regionalni.pdf, s. 20–21, 25, 26 (dostęp: 16 XI 2014 r.).
54 P. Osęka, Elita „Solidarności”…, s. 191–192.
55 Należy zauważyć, że gdyby istniały przykłady takich zachowań, z pewnością znalazłyby się one w obciążających 
Iwanowa materiałach zebranych przez Wojewódzką i Centralną Komisję Kontroli Partyjnej PZPR.
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Punktem przełomowym był Sierpień ’80. Nawet wtedy jednak strajkujący zakład (w tym Iwanów) 
z rezerwą odnosił się do działaczy Komitetu Obrony Robotników (KOR) chcących wesprzeć 
protest, nie byli oni wpuszczani na teren przedsiębiorstwa56.

„Nasz sekretarz”
Protest w „Towimorze” wygrał wolne związki dla całego regionu. To w TZUO podpisano 

1 września 1980 r. kończące strajki porozumienie toruńskie57. Zakład wznowił pracę, a wszyscy 
rozeszli się do swoich zajęć. Większość przywódców strajku zajęła się organizowaniem struktur 
„Solidarności”. Zbigniew Iwanów postanowił zawalczyć o przejęcie Komitetu Zakładowego 
PZPR. Zapisał się do „Solidarności”, był jej założycielem w Toruniu, ale to w komitet partyjny 
włożył całe swoje serce. Tłumaczył, że wybrał tę działalność, gdyż wszyscy wartościowi ludzie 
poszli do „Solidarności”, a w partii takich brakowało. Plan był prosty: zrobić w PZPR takie same 
porządki, jakie „Solidarność” zrobiła w oficjalnych związkach zawodowych58.

Iwanowowi udało się doprowadzić do przyspieszonych wyborów w Komitecie Zakładowym 
PZPR59. Poprzedni sekretarz Piotr Szymanek był skompromitowany, nie starał się nawet ponownie 
ubiegać o funkcję kierowniczą. Wybory odbyły się 16 września, a Iwanów wygrał je zdecydo-
waną większością głosów i został I sekretarzem60. Nazywano go pierwszym demokratycznie 
wybranym sekretarzem w organizacji PZPR61. Komitet został opanowany przez takich jak nasz 
bohater „ludzi strajku”, sprawdzonych w Sierpniu ’80. Pierwszym hasłem nowego kierownictwa 
było rozliczenie starej kadry za postawę w czasie letniego protestu62. Po zakończeniu strajków 
masowo zaczęto oddawać legitymacje PZPR, dlatego to od września Iwanów rozpoczął apele 
o pozostawanie w partii. Zamiast do rezygnacji namawiano w „Towimorze” do uczestnictwa 
w próbach reformowania PZPR od wewnątrz63.

W pierwszych tygodniach sekretarzowania Iwanowa powoli zaczęła się zarysowywać zmia-
na w sposobie funkcjonowania Podstawowej Organizacji Partyjnej (POP). Zauważano większy 
udział szeregowych członków: każdy mógł się wypowiedzieć, zaprzestano też wysyłania spra-
wozdań z działalności do wyższych instancji PZPR64. Co ważne, Iwanów jako I sekretarz nie był 
etatowym aparatczykiem. Łączył funkcję partyjną z pracą zawodową: równocześnie szefował 
KZ i pracował jako kierownik działu ekonomicznego „Towimoru”65. Cztery godziny w tygodniu 
dyżurował w siedzibie komitetu. Takie podejście do członków organizacji bardzo związało ich 
z Iwanowem, zaczęto mówić o nim „nasz sekretarz”66. Po uporządkowaniu własnego zaplecza 
Iwanów zaczął snuć plany podzielenia się demokratycznym duchem z innymi. Zdawał sobie 

56 W. Polak, Sierpień…, s. 96–97.
57 Ibidem, s. 201.
58 Ja nigdy nie byłem komunistą…
59 AAN, KC PZPR, IX/141, Charakterystyka Zbigniewa Iwanowa, Komitet Wojewódzki PZPR w Toruniu, 
6 I 1981 r., k. 25.
60 Ibidem, Opinia KM PZPR w Toruniu o tow. Zbigniewie Iwanowie, 21 XI 1980 r., k. 347.
61 R. Bäcker, Pomiędzy masami a aparatem. Struktury poziome w Toruniu (1980–1981) [w:] Społeczeństwo 
w dobie modernizacji. Polacy i Niemcy w XIX i XX wieku. Studia ofiarowane profesorowi Kazimierzowi Wajdzie 
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. R. Bäcker, B. Chamot, Z. Karpus, Toruń 2000, s. 407.
62 AAN, KC PZPR, IX/141, Notatka służbowa Sekretariatu KW PZPR w Toruniu dotycząca Zbigniewa Iwanowa, 
[listopad 1980 r.], k. 261.
63 Ibidem, Notatka Komitetu Miejskiego PZPR w Toruniu nt. Zbigniewa Iwanowa, 12 IX 1980 r., k. 153.
64 R. Bäcker, Struktury…, s. 9–10.
65 Ja nigdy nie byłem komunistą…
66 AAN, KC PZPR, IX/141, Protokół z dwuczęściowego zebrania organizacji partyjnej PZPR przy TZUO „Towi-
mor”, 25 XI 1981 r., k. 57.
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sprawę z długotrwałych resentymentów, myślał o idei „wolnej wszechnicy politycznej”, forum, 
w ramach którego mogłoby dochodzić do wymiany poglądów między środowiskiem robotniczym 
a naukowym. Kolejnym krokiem był pomysł, aby podobnie myślącym komitetom i organizacjom 
partyjnym dać możliwość zawiązania jakiegoś rodzaju porozumienia…67

Toruński debiut
O tym, jak trudno będzie zrealizować ten pomysł, Iwanów osobiście przekonał się 30 września 

1980 r. Ta data to publiczny debiut Iwanowa w roli towimorskiego sekretarza na naradzie w komi-
tecie wojewódzkim. O Iwanowie sekretarze partyjni musieli słyszeć już wcześniej, podczas strajku 
w TZUO obecna była czołówka toruńskiej PZPR. Jego poprzednie ostre wypowiedzi musiały być 
tematem rozmów. Jednak na to, co wydarzyło się na spotkaniu, nikt chyba nie był przygotowany.

Jak relacjonował jeden z pracowników komitetu miejskiego, delegaci z „Towimoru” przyszli 
na naradę przygotowani, z głosami jakby rozpisanymi na role. Dobrze wiedzieli, co będą mówić. 
„Głosy miały charakter brutalnie napastliwy, oburzający i obraźliwy” – pisał w relacji. Punktem 
odniesienia były dla nich NSZZ „Solidarność” i wystąpienia Stefana Bratkowskiego. Ironicznie 
wypowiadali się o posłach z regionu, w tym o Andrzeju Werblanie. „Co drugi dyrektor w tym 
mieście to złodziej” – perorował Iwanów. Zagroził, że jeżeli władze nie będą respektować poro-
zumień społecznych, „Towimor” przyłączy się do szykowanego przez „Solidarność” na początek 
października strajku ostrzegawczego68.

Na podstawie relacji urzędnika komitetu miejskiego (nie dysponujemy innym świadectwem) 
można wnioskować, że delegacja towimorska była w ostrych głosach i krytyce osamotniona. 
Reprezentanci innych zakładów raczej odcięli się od Iwanowa, podobnie zachowali się działacze 
organizacji miejskiej i wojewódzkiej. Można to jakoś zrozumieć, gdyż pochodzili ze środowisk, 
dla których letnie strajki nie były wydarzeniem przełomowym, nie zostali przez nie ukształtowani.

Objawienie, którego doznał w Sierpniu ’80 Iwanów, występując przeciwko władzom par-
tyjnym, było powodem ataków na niego. „Gdzie wy byliście – pytano go – kiedy działy się złe 
rzeczy. Dlaczego wówczas gęby nie otwieraliście, a teraz robicie z siebie bohaterów?”. Trafiono 
celnie: sekretarz ekonomiczny z „Towimoru” nie był wcześniej znany z tej strony. Iwanów 
przekonał się, że na razie nie może liczyć na sojuszników wśród działaczy PZPR z innych 
zakładów pracy, a przynajmniej nikt nie miał odwagi, by go publicznie poprzeć. To jeszcze 
bardziej utwierdziło go w przekonaniu, że jedynym wyjściem z tej sytuacji jest walka o nowe 
wybory do władz partyjnych na każdym szczeblu i przejęcie struktur przez ludzi z podobnym 
doświadczeniem strajkowym.

co dalej?
Następne miesiące działalności Iwanowa były poświęcone poszukiwaniu sojuszników dla jego 

planów demokratyzacji PZPR. Starał się ich pozyskiwać w innych zakładach pracy, na UMK, 
a także poza Toruniem. Doprowadziło to do konfliktu z wojewódzkimi i centralnymi władzami 
partii. Opisałem tylko kilka pól sporu: dążenie do demokratyzacji stosunków między podstawo-
wymi organizacjami a zwierzchnimi instancjami, żądanie natychmiastowych zmian kadrowych 
oraz poparcie dla „Solidarności”. Styl działalności Iwanowa i używany przez niego ostry język 
sprawiły, że konflikt ten w następnym roku był niezwykle gorący.

67 R. Bäcker, Struktury…, s. 11.
68 AAN, KC PZPR, IX/141, Informacja KW PZPR w Toruniu z cotygodniowej narady pracowników politycznych 
KM, sekretarzy komitetów zakładowych oraz większych POP z terenu, 1 X 1980 r., k. 353–354.
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Przed Sierpniem ’80 trudno o syntetyczny opis aktywności Iwanowa. Szukał on swojego 
miejsca w życiu, próbował działalności w oficjalnych organizacjach. Czuł chyba, że miejsce, 
które zajmuje w hierarchii społecznej, nie odpowiada jego potencjałowi i inteligencji. Strajk 
w „Towimorze” był najważniejszym wydarzeniem w jego życiu, odnalazł w nim sens, którego 
wcześniej poszukiwał. Splot czynników sprawił, że „robił swoje” nie w związku, ale na najniż-
szym szczeblu w PZPR. Dodatkowo należał do pokolenia, które tworzyło regionalne i centralne 
władze związku, był więc pełnoprawnym uczestnikiem rewolucji „Solidarności”.
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Justyna Kańczukowska
Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski

Zdzisław Najder i jego działalność w Rozgłośni 
Polskiej Radia Wolna Europa

Zdzisław Najder to znany intelektualista, jeden z najwybitniejszych badaczy twórczości Jose-
pha Conrada, założyciel Polskiego Porozumienia Niepodległościowego1, a w latach 1982–1987 
dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (RWE). Przyszedł na świat 31 października 
1930 r. w Warszawie. Jego matka pochodziła z warszawskiej rodziny robotniczej, a ojciec uro-
dził się w Wolborzu pod Piotrkowem Trybunalskim, dokąd rodzina Najderów przeniosła się 
z Niemiec w drugiej połowie XIX w.2 Najder wspomina: „Ojciec miał pełną świadomość swojej 
niemieckości, chociaż w domu po niemiecku nauczył się może paru słów. Dziadek uważał się 
za Polaka. Ojciec poszedł w 1919 r. na ochotnika do wojska i wylądował w 1. Dywizji Piechoty 
Legionów”3. Zdzisław dorastał w Warszawie, w której spędził również okres drugiej wojny 
światowej. Tuż po niej, w latach 1945–1947, uczęszczał do gimnazjum i liceum im. Bolesława 
Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie do prestiżowego VI Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Tadeusza Rejtana w Warszawie. W 1954 r. ukończył filologię polską na Uniwersytecie 
Warszawskim. Rozpoczął pracę w Instytucie Badań Literackich PAN, skąd w 1958 r. przeniósł się 
na Uniwersytet Warszawski. Brał udział w spotkaniach Klubu Krzywego Koła. Od lat sześćdzie-
siątych był stypendystą Fundacji Forda, m.in. na amerykańskich uniwersytetach Yale i Columbia. 
W tym czasie na uniwersytecie w Oksfordzie obronił również doktorat na temat twórczości 
Josepha Conrada. W biografii Najdera znajduje się wiele wydarzeń dających powody do dumy, 
lecz i takie, które przysporzyły mu wstydu. Pod koniec lat pięćdziesiątych został zwerbowany 
przez Służbę Bezpieczeństwa (SB) jako tajny współpracownik o pseudonimie „Zapalniczka”. 
Z tej przyczyny w latach dziewięćdziesiątych o Zdzisławie Najderze po raz kolejny zrobiło 
się głośno, kiedy tygodnik „Nie” opublikował dokumenty pochodzące z jego esbeckiej teczki. 
W obszernym artykule Najder płatny kapuś rozwodzono się na temat rzekomej współpracy Najdera 
z peerelowską bezpieką. Na potwierdzenie tych oskarżeń przedstawiono kserokopie dokumen-
tów SB. Znalazły się wśród nich m.in. odręcznie podpisane zobowiązanie do współpracy oraz 
pokwitowanie przyjęcia tysiąca złotych4. Jak podkreślano, wszelkie dowody wskazywały na to, 
że Zdzisław Najder pod koniec lat pięćdziesiątych nawiązał dobrowolną współpracę z bezpieką 
jako TW „Zapalniczka”5. Dla niego samego te informacje nie były zaskoczeniem. Jak przyznawał 
w wywiadzie dla RWE z 15 czerwca 1992 r., jego kontakty z SB polegały na „przesłuchiwaniu go, 
obserwowaniu i szykanowaniu”6. Wspominał wręcz, że „dłuższe rozmowy z tym urzędem, na które 

1 Polskie Porozumienie Niepodległościowe – założone przez Zdzisława Najdera ugrupowanie polityczne; na 
przełomie 1975 r. i 1976 r. jako jedna z pierwszych inicjatyw w Polsce po 1956 r. głosiło wyraźnie, że jego celem 
jest pełna niepodległość Polski. Program PPN zakładał całkowite uniezależnienie się od ZSRR i wyjście ze struktur 
Układu Warszawskiego. Zob. PPN 1976–1981. Język niepodległości, oprac. Ł. Bertram, Warszawa 2012.
2 J. Pawelec, P. Szeliga, Nadgonić czas… Wywiad rzeka ze Zdzisławem Najderem, Warszawa 2014, s. 9–10.
3 Ibidem, s. 10.
4 Najder płatny kapuś, „NIE”, 25 V 1992.
5 Ibidem.
6 Cyt. za: Wprowadzałem SB w błąd, „Gazeta Wyborcza”, 16 VI 1992.
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się dobrowolnie zgodziłem w 1958 roku, miały wprowadzić SB w błąd i ukryć moją rzeczywistą 
działalność. Myślę, że SB szybko się zorientowało, bo już w 1959 roku zostałem – na żądanie 
MSW – usunięty z Uniwersytetu Warszawskiego”7. W związku z wieloma informacjami, jakie 
pojawiły się w prasie, radiu i telewizji na temat współpracy z bezpieką, na jakiś czas Zdzisław 
Najder wycofał się z życia publicznego.

Po 2001 r. historycy uzyskali dostęp do dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej, w tym 
do liczącej niewiele ponad sto stron teczki TW „Zapalniczka”. Po szczegółowym zbadaniu jej 
zawartości Paweł Machcewicz i Andrzej Paczkowski w artykule na temat współpracy Zdzisława 
Najdera z SB na łamach „Rzeczpospolitej” napisali: „można w pewnym sensie przyznać rację 
tym, którzy bagatelizowali znaczenie epizodu »Zapalniczki« w polityce i intelektualnej biografii 
Najdera”8. Można sądzić, że współpraca z SB była dość typowa dla tamtego okresu i wiązała się 
z wymianą informacji w zamian za uzyskanie paszportu i możliwość wyjazdu za granicę.

okoliczności objęcia stanowiska dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE
Od drugiej połowy lat pięćdziesiątych Zdzisław Najder utrzymywał kontakty z paryską „Kul-

turą” i przyjaźnił się z Jerzym Giedroyciem. Pisywał także pod pseudonimem dla Sekcji Polskiej 
BBC. W 1971 r. dzięki swojemu przyjacielowi Markowi Walickiemu nawiązał pierwsze relacje 
z RWE i rozpoczął regularną współpracę z tą placówką. Pierwszą rozmowę telefoniczną z Janem 
Nowakiem-Jeziorańskim, ówczesnym dyrektorem Polskiej Sekcji RWE, odbył rok później, w 1972 r., 
i od tej chwili w czasie pobytów za granicą regularnie do niego dzwonił, aby zrelacjonować wyda-
rzenia w kraju. Jak wspominał Marek Walicki, „w ostatnim roku urzędowania w Monachium Jana 
Nowaka zaczęliśmy coraz częściej mówić o Zdzisławie jako o jego następcy […] Zdzisław, który 
działał jak mrówka w polskim podziemiu i współpracował z paryską »Kulturą«, nie był wówczas 
zainteresowany objęciem tego eksponowanego stanowiska w Monachium. Z tych samych powodów 
odmówił również w marcu 1978 r. dyrektorowi Zygmuntowi Michałowskiemu […] Michałowski 
w rozmowie telefonicznej przypominał wracającemu do Polski Zdzisławowi, »że stanowisko dyrek-
tora w Monachium stoi do pana dyspozycji i żeby rozważył poważnie jego jak najszybsze objęcie«”9.

W kolejnych latach coraz częściej Najder rozważał przyjęcie posady dyrektora RWE w Mona-
chium i jak sam wielokrotnie wspominał, „naciski tak Nowaka (»nie będzie Pan mógł patrzeć 
w lustro przy goleniu, jeśli to się zawali na skutek Pana odmowy«), jak i Giedroycia (»tam 
[w Monachium – J.K.] jest sytuacja katastrofalna«) jednak działały”10. Po latach podkreślał, że 
nie zdawał sobie sprawy z sytuacji, jaka panowała w rozgłośni. Sam Jan Nowak w listach do Gie-
droycia pisał: „w radio, a szczególnie w zespole polskim, dzieje się niedobrze, panuje rozprężenie 
i nieustanne intrygi”11. Obaj (Jeziorański i Giedroyc) pokładali nadzieję w Najderze i liczyli na 
to, że kiedy obejmie stanowisko, będzie w stanie zreformować zespół i rzucić nowe spojrzenie na 
Polskę. Jego największym atutem miała być działalność w opozycji antykomunistycznej w kraju 
i niebanalny warsztat pisarski. Tadeusz Mazowiecki, poinformowany o propozycji z Monachium, 
powiedział: „jeśli coś u nas trzaśnie, to będzie najważniejsze stanowisko dla Polaka za granicą 
i to właśnie on powinien się na nim znaleźć”12. 

7 Ibidem.
8 P. Machcewicz, A. Paczkowski, Tajny agent, „Rzeczpospolita”, 8 X 2005.
9 Autoportret zbiorowy. Wspomnienia dziennikarzy polskich na emigracji z lat 1945–2002, red. W. Piątkowska-
-Stepaniak, Opole 2003, s. 129.
10 Z. Najder, RWE 1982–1987. Zapiski dyrektora, „Zeszyty Historyczne” 2005, z. 153, s. 202.
11 J. Nowak-Jeziorański, J. Giedroyc, Listy 1952–1998, red. D. Platt, Wrocław 2001, s. 512.
12 J. Pawelec, P. Szeliga, Nadgonić czas…, s. 510.
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Tak naprawdę to przypadek zadecydował o przyjęciu posady dyrektora przez Najdera. Gdy 
był jeszcze w Oksfordzie, na krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego, Najder kilkakrotnie 
odmawiał Jimowi Brownowi, ówczesnemu szefowi RWE w Europie. Stan wojenny zaskoczył 
Najdera i jego żonę w zamku lorda St. Oswalda. „Pamiętam, że było bardzo zimno, żona nie 
mogła spać, więc słuchała Radia i raptem usłyszała przemówienie generała Jaruzelskiego. I zaczęła 
płakać” – wspominał13. Kilka dni później w Londynie brytyjskie służby specjalne przekazały 
Najderowi informację, że córka Jana Zarańskiego, jego przyjaciela i współpracownika z Pol-
skiego Porozumienia Niepodległościowego, jakimś cudem dostała się do ambasady brytyjskiej 
w Warszawie i przekazała dla niego wiadomość, że jej ojciec został internowany, a on sam jest 
poszukiwany przez władze PRL i pod żadnym pozorem nie powinien wracać do kraju. Po tych 
wydarzeniach Najder zadzwonił natychmiast do Browna i poinformował go o tym, że zostaje na 
Zachodzie. Dwa dni później po raz kolejny złożono mu propozycję objęcia stanowiska dyrektora 
Rozgłośni Polskiej RWE. Po uzyskaniu pozwolenia na pracę i azylu politycznego w Niemczech 
Zachodnich w kwietniu 1982 r. Zdzisław Najder oficjalnie objął stanowisko dyrektora Rozgłośni 
Polskiej RWE. Mimo wcześniejszych pozytywnych relacji z niewiadomych przyczyn odchodzący 
ze stanowiska Zygmunt Michałowski wyjechał z Monachium kilka dni przed przyjazdem Najdera, 
najprawdopodobniej aby zademonstrować swoją dezaprobatę w stosunku do nowego dyrektora. 
Zastępcą Najdera na sześć miesięcy został Tadeusz Chciuk-Celt (pseud. „Marek Celt”). Taki 
warunek postawił zespół redakcyjny, który również nie był zadowolony z obecności nowego 
szefa. Już na samym początku dopiero co mianowany dyrektor miał bardzo trudne zadanie. Po 
pierwsze, sytuacja w Polsce była dramatyczna. Wprowadzony kilka miesięcy wcześniej stan 
wojenny odciął kraj zarówno od jakichkolwiek kontaktów z zagranicą, jak i rzetelnych informacji 
o sytuacji w Polsce. Społeczeństwo oczekiwało natomiast od rozgłośni najnowszych wiadomości, 
a zarazem w pewnym sensie zastąpienia rozbitej opozycji, której działacze zostali w większości 
internowani w grudniu 1981 r. Po drugie, zespół, który miał poprowadzić, był pełen wewnętrznych 
konfliktów, które zaostrzyły się jeszcze bardziej w latach 1982–1987. Po trzecie, częstotliwość, 
na której nadawało radio, miała bardzo słaby zasięg, a zagłuszanie RWE w okresie stanu wojen-
nego było skuteczniejsze niż wcześniej14. Początkowo jedyną grupę, która przywitała Najdera 
z zadowoleniem, stanowiły osoby, które najbardziej walczyły z Nowakiem-Jeziorańskim. W ich 
odczuciu po odejściu Michałowskiego Najder miał zaproponować nowe spojrzenie na radio, 
w żaden sposób niezwiązane z Kurierem z Warszawy.

objęcie stanowiska dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE
W tym samym dniu, w którym Najder wygłosił przemówienie inaugurujące objęcie stanowi-

ska dyrektora RWE (29 maja 1982 r.), MSW wystąpiło z wnioskiem do Naczelnej Prokuratury 
Wojskowej o wszczęcie śledztwa. Oskarżono Zdzisława Najdera o współpracę z ośrodkami 
dywersyjnymi na Zachodzie i działalność przestępczą15. Postępowanie śledcze zostało wszczęte 
10 maja 1982 r. Dwa miesiące później wysunięto wobec Najdera zarzut o szpiegostwo na rzecz 
obcego wywiadu i wystąpiono o zmianę kwalifikacji prawnej. Proces był pokazowy i bardzo 
kontrowersyjny nawet jak na okoliczności, w jakich był prowadzony – był to przecież czas stanu 
wojennego. Najder został jedynym skazanym na karę śmierci obywatelem PRL, który nie znał 
żadnych tajemnic państwowych ani nie miał do nich dostępu. Dowody, które przedstawiono 
w czasie procesu, rzekomo znalezione w domu letniskowym Najdera, w jego biurku, zawierały 

13 Ibidem, s. 508.
14 Ibidem, s. 510.
15 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN), 0582/238, t. 1, Notatka urzędowa, 29 IV 1982 r., k. 4–5.
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m.in. korespondencję, w której prywatne osoby dziękowały za udzielone informacje, używając 
dokładnych nazwisk oraz szczegółowych dat i miejsc. Szeroko na temat samego procesu pisze 
Paweł Machcewicz w Monachijskiej menażerii16. W akcie oskarżenia najlepiej widać, w jaki spo-
sób działały sądy w państwie gen. Jaruzelskiego: „fakt nieustalenia, jakie informacje oskarżony 
przekazywał wywiadowi USA, nie zmienia w niczym ustalenia, że je przekazywał. Sąd orzeka 
wymierzenie oskarżonemu najwyższego wymiaru kary”17. Zaraz po wydaniu wyroku skazującego 
pojawiły się pogłoski o planowanym zamachu na Najdera, a dyrekcja amerykańska na pewien okres 
przydzieliła mu ochronę. Wskazywać mogą na to np. znajdujące się w aktach MSW zdjęcia domu 
Najdera w Monachium, co potwierdza, że bezpieka peerelowska prowadziła jego obserwację18. 
Wydany wyrok jednak w pewnym sensie potwierdzał, że wybór człowieka z kraju na stanowi-
sko dyrektora Polskiej Sekcji RWE był słuszny. Sam Najder z pewną dozą dystansu traktował 
otrzymany wyrok śmierci: „świadomość tego, że są ludzie, którzy w majestacie prawa mówią, 
że jeżeli będą mogli, to mnie zabiją, nie jest zbyt przyjemna, a jednocześnie nawet groteskowa. 
Ale strasznie trudno mi wziąć to na serio”19.

Zmiany, jakie nastały w rozgłośni po objęciu stanowiska przez Zdzisława Najdera, nie zawsze 
spotykały się z pozytywnym przyjęciem. Pierwszą i najważniejszą różnicą w stosunku do ustę-
pującego dyrektora była polityka wobec opozycji w kraju. Michałowski za wszelką cenę chciał 
uniknąć podejrzeń, że RWE w jakikolwiek sposób zachęca społeczeństwo do podejmowania 
działań antypaństwowych, natomiast Najder wręcz przeciwnie – chciał, by radio stało się inspiracją 
dla ludzi, uważał, że społeczeństwo oczekuje wskazówek. Pisał: „można udzielać rad w trybie 
warunkowym: na przykład, jeżeli osiągnie się rzeczywistą niezależność i samorządność związku 
zawodowego, wprowadzi się do życia publicznego potężny składnik demokracji […] zdawałem 
sobie sprawę, że nasi słuchacze oczekują od RWE praktycznych porad – i nie powinniśmy ich 
zostawiać sam na sam z ustawiającą wszelkie dziedziny życia partią”20. Pierwsze zmiany wprowa-
dzono bardzo szybko. Widoczne były one przede wszystkim w nowych audycjach i poruszanych 
tematach: integracji europejskiej i wizji wolnej Polski. Kolejnym etapem pracy Najdera było 
ujednolicenie płac pracowników oraz wprowadzenie wynagrodzenia dla osób piszących teksty 
z kraju. Zmiany te nie podobały się zwłaszcza starym pracownikom, przyzwyczajonym do panu-
jącego od lat status quo. Najderowi zależało na wprowadzeniu nowatorskiego spojrzenia, czego 
wyrazem miało być zatrudnianie nowych osób, w szczególności tych, którym udało się uciec 
z Polski w czasie stanu wojennego lub tuż po jego zakończeniu. Świetnym tego przykładem był 
Jacek Kaczmarski, który został osobiście zatrudniony przez Najdera, a jego audycje były swojego 
rodzaju przebojem w rozgłośni. Znacznej części zespołu nie odpowiadało to, że Kaczmarski był 
ateistą, czemu niejednokrotnie dawano wyraz.

Bardziej krytyczne podejście nowego dyrektora do Kościoła, niezależnie od formy artykulacji, 
również nie budziło zadowolenia wśród starszych, konserwatywnych pracowników. Jakiekolwiek 
negatywne głosy na antenie RWE na temat Kościoła były odbierane jako osobisty atak Najdera 
na tę instytucję. Było to bardzo widoczne w wypadku prymasa Józefa Glempa i jego podejścia 
do władzy. We wspomnieniach pracowników ówczesny dyrektor był uważany za osobę, która 
rozpętała niepotrzebny konflikt z Kościołem. Patrząc na to z drugiej strony, to właśnie Najder jako 
pierwszy wprowadził do zespołu kapelana ks. Stanisława Ludwiczka. To dzięki bardzo dobrym 

16 P. Machcewicz, „Monachijska menażeria”. Walka z Radiem Wolna Europa, Warszawa 2007, s. 351–362.
17 AIPN, 0582/238, t. 4, Wyrok w imieniu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, 28 V 1982 r.
18 Z. Najder, RWE 1982–1987…, s. 207.
19 W. Grotowicz, S. Oleś [P. Załuski], Czy Polaków stać na optymizm? Rozmowy ze Zdzisławem Najderem, Berlin 
1988, s. 137.
20 Z. Najder, RWE 1982–1987…, s. 205.
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stosunkom Najdera z ks. Adamem Bonieckim radio dostawało wszystkie nagrania papieża Jana 
Pawła II i to w ciągu godziny od ich wygłoszenia. Rozpuszczano też plotki, że Najder jest wyznania 
prawosławnego, a wszystko po to, aby zdyskredytować go w oczach społeczeństwa i zespołu.

Zespół był w tamtym okresie bardzo zróżnicowany. Były w nim osoby, które od wielu lat 
pracowały na swoją renomę i wykazywały się ogromną wiedzą oraz doświadczeniem radiowym. 
Często byli to ludzie, którzy znaleźli się na Zachodzie w czasie drugiej wojny światowej albo 
zaraz po niej. Drugą grupę stanowiły osoby, które wyjechały z PRL w latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych, dlatego nie zdążyły zobaczyć na własne oczy jednoczącego się społeczeństwa 
oraz momentu powstania i przemian „Solidarności”. Ostatnią grupę tworzyli ludzie „Solidarności”, 
którzy z różnych przyczyn musieli opuścić kraj po zakończeniu stanu wojennego. Często osoby 
te miały za sobą komunistyczną przeszłość, tzn. pracowały w prasie krajowej czy w jakiś sposób 
były związane z komunizmem. Wśród nich znajdowali się również ludzie od lat walczący o nie-
podległą i niezależną Polskę21. Było to niejednokrotnie powodem wielu sporów i braku ufności 
do siebie nawzajem. Wokół radia działali też ludzie, którzy – jak pisał Najder, a wcześniej Jan 
Nowak-Jeziorański – nie zasługiwali na zaufanie, a nawet życzliwość. Były to najczęściej osoby, 
które poza radiem nie miały żadnego innego zajęcia, poziom dziennikarski, jaki reprezentowały, 
był żenujący, a ich główną aktywnością były intrygi. Osobą, która najlepiej odpowiadała temu 
opisowi, był Józef Ptaczek. Najder często mówił w wywiadach, że Nowak-Jeziorański uważał 
pozostawienie Ptaczka w zespole za swoją największą pomyłkę. Ptaczek powszechnie uznawany 
był za agenta SB i, jak utrzymywał Najder, często zachowywał się tak, jakby nim był rzeczywiście. 
Można pokusić się wręcz o stwierdzenie, że jego drugą pracą było atakowanie i podkopywanie 
autorytetu dyrektorów rozgłośni. Robił to za czasów Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zygmunta 
Michałowskiego i Zdzisława Najdera. Niestety nie są znane dokumenty, które mogłyby potwier-
dzić podejrzenia wysuwane pod adresem Józefa Ptaczka. Tak naprawdę nie wiadomo, ilu agentów 
pracowało w RWE w tamtym okresie. Funkcjonariusz peerelowskiego wywiadu płk Henryk Bosak 
zapewnił Zdzisława Najdera podczas przypadkowego spotkania w 1993 r., że Warszawa miała 
czterech swoich ludzi w Polskiej Sekcji RWE22. Konflikt na linii Ptaczek–Najder zaostrzył się 
bardzo szybko. Panowie już w 1984 r. komunikowali się ze sobą tylko w obecności świadków 
albo za pomocą listów. Ptaczek zarzucał Najderowi, że go obraża i odnosi się do pracowników 
bez szacunku w swoich memoriałach, dlatego komentował i podważał każdą decyzję i polecenie 
dyrektora. Najder natomiast zazwyczaj wytykał Ptaczkowi liczne błędy merytoryczne w audy-
cjach, np.: „Pana tekst był o 4 sekundy, czyli 20%, za krótki, a parokrotnie zobowiązywałem Pana 
o dbałość o odpowiednią długość; w przedwczorajszych »Faktach« w tłumaczeniu oświadczenia 
rzecznika Departamentu Stanu były błędy”23.

Już za czasu dyrekcji Jana Nowaka-Jeziorańskiego RWE zdecydowanie obniżyło poziom 
merytoryczny audycji24. Wiele osób nie sprawdzało się w roli dziennikarzy radiowych, ale prawo 
pracy w Niemczech Zachodnich nie dawało możliwości zwolnienia pracownika tylko z powodu 
słabego wykonywania obowiązków, co znacznie utrudniało sprawną pracę dyrekcji25. Każda próba 
wprowadzenia kogoś nowego – zwłaszcza dobrze przygotowanego – kończyła się najczęściej 

21 Np. Bogdan Żurek, Alina Grabowska-Perth, Leszek Perth, Piotr Załuski, Jacek Kaczmarski, Mirosława Pyzioł, 
Władysław A. Minkiewicz, Barbara Klimkiewicz-Kobylińska.
22 Z. Najder, RWE 1982–1987…, s. 207.
23 Ośrodek KARTA, Archiwum PRL, Kolekcja osobista Zdzisława Najdera, Memorandum od Zdzisława Najdera 
do Józefa Ptaczka, 5 X 1985 r.
24 Zob. M. Przeperski, Początek końca. Społeczne uwarunkowania działalności opozycji politycznej w Polsce, 
Czechosłowacji i na Węgrzech w drugiej połowie lat siedemdziesiątych [w:] Opozycja i opór społeczny w Polsce 
po 1956 roku, red. T. Kozłowski, J. Olaszek, t. 2, Warszawa 2014, s. 131–150.
25 Zob. J. Nowak-Jeziorański, Wojna w eterze, Kraków 2005, s. 657–658.
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bojkotem i kolejnymi podziałami wśród pracowników. Było to mocno widoczne za dyrekcji 
Najdera, gdyż on sam jako wytrawny pisarz, światowej sławy literaturoznawca, przykładał wagę 
do poprawności językowej. W przeciwieństwie do niego część pracowników nie potrafiła napisać 
poprawnie ani jednego zdania, a brak warsztatu tuszowała intrygami i donoszeniem na siebie, 
co w ich przekonaniu miało zapewnić przychylność współpracowników bądź samego dyrektora.

Najder w czasie pracy w radiu był notorycznie atakowany ze wszystkich stron. W jego zespo-
le pracownicy powołali Klub im. Juliusza Mieroszewskiego. Jak podkreślał Najder, była to 
„krwawa ironia”. „To był taki pomysł, by się podlizać panu Jerzemu Giedroyciowi, a mnie wbić 
szpilkę” – tłumaczył po latach26. Ironia wynikała z faktu, że Najder wiele lat wcześniej został 
laureatem Nagrody im. Juliusza Mieroszewskiego, przyznawanej przez paryską „Kulturę”. Od 
tego czasu jego stosunki ze środowiskiem z Maisons-Laffitte znacznie się pogorszyły. Klub ten 
zrzeszał naturalnie przeciwników Najdera.

Złośliwa szarża w środowisku radia pod adresem kolejnych dyrektorów była nagminna 
i powszechna. Dowcipy, ilustrujące panującą w radiu atmosferę, można było przeczytać na 
drzwiach toalety w siedzibie RWE. Jeden z nich głosił: „wciąż nie mogę też zrozumieć, jak to 
Radio żyło / kiedy mnie, wielkiego speca, jeszcze tu nie było”27. Paszkwile i wierszyki pojawiały 
się na tablicy ogłoszeń już za czasów Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Tadeusz Nowakowski napisał 
nawet powieść na temat ówczesnego dyrektora. Powody ataków były różne, a często wynikały 
z nudy i braku możliwości rozładowania emocji. Do radia trafiały donosy pisane przez samych 
pracowników. Tworzyły się obozy zwalczające konkretne osoby lub grupy osób. Oprócz tego 
wiele niepochlebnych artykułów pojawiało się również w prasie emigracyjnej.

Tak się niefortunnie złożyło, że Najdera atakowało dwóch Urbanów28. W kraju oczywiście 
Jerzy Urban, rzecznik prasowy rządu, który w swoich cotygodniowych konferencjach prasowych, 
transmitowanych przez Telewizję Polską, bardzo często uderzał w RWE i osobę Zdzisława Najdera, 
oficjalnie uznanego za zdrajcę. Urban polemizował z konkretnymi tekstami, które wybrzmiały na 
antenie radia. Często wytykał im niedokładność czy działanie na rzecz obcych rządów. Z drugiej 
strony Atlantyku urzędował amerykański Urban, czyli George R. Urban, dyrektor amerykański 
RWE, który w dość otwarty sposób ujawniał swoją niechęć do dyrektora polskiej sekcji. Pisał 
o Najderze: „uchodził za wcielenie patriotyzmu i odwagi, lecz słynął także z niezwykłej arogancji 
i przebiegłości. Nie potrafił ułożyć sobie poprawnych stosunków z zespołem ani zaakceptować 
wskazówek przełożonych. Nigdy nie wyjaśniono do końca, dlaczego poprzedni zarząd mianował 
go na to stanowisko”. Oskarżał nawet polskiego dyrektora, że to on jest odpowiedzialny za chaos 
i problemy rozgłośni: „przyczyną większości nieporozumień okazał się sam Najder. Przez pewien 
czas on i niektórzy członkowie jego zespołu nie rozmawiali ze sobą inaczej niż w obecności 
świadków […] Buckley i ja bez przerwy musieliśmy zażegnywać groźby buntu w rozgłośni”29. 
Najder również nie darzył szefa zbyt dużą sympatią. Uważał, że nie ma on pojęcia o polskich 
słuchaczach i często traktuje ich jak obywateli krajów zachodnioeuropejskich, którym trzeba tłu-
maczyć, że komunizm jest zły i nieudolny. Po ponad trzydziestu latach obcowania z tym systemem 
dla większości Polaków były to rzeczy oczywiste. Propaganda peerelowska nieprzerwanie miała 
RWE na celowniku. Powstawały nawet demaskatorskie pozycje książkowe, jak choćby Ufam ci 
Kilroy z 1983 r.30 Ich zadaniem było dyskredytowanie wiadomości podawanych w RWE i ujaw-

26 J. Pawelec, P. Szeliga, Nadgonić czas…, s. 526.
27 Ibidem.
28 Zob. T. Krupski, Władza komunikuje się ze społeczeństwem. Jerzy Urban i jego konferencje prasowe dla dzien-
nikarzy zagranicznych [w:] Opozycja…, s. 234–280.
29 G. Urban, Radio Wolna Europa i walka o demokrację, Warszawa 2000, s. 116.
30 M. Lach, Z. Uberman, Ufam ci Kilroy, Warszawa 1983.
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nianie „prawdy” o rozgłośni. W marcu 1984 r. zorganizowano konferencję „naukową” na temat 
tzw. dywersji ideologicznej, na którą zaproszono m.in. byłego szpiega działającego w rozgłoś-
ni – Andrzeja Czechowicza. Występował on w roli eksperta. Władza przedstawiła go jako byłego 
pracownika RWE, który ostatecznie zdemaskował wywrotową działalność „monachijskiej kliki”31.

Dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE miał dość dużą swobodę w działaniu. Dotyczyło to zwłasz-
cza Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który był nie tylko dziennikarzem, lecz także wybitnym polity-
kiem wywierającym ogromne wpływy na szczytach władzy. Potrafił tak skutecznie przekonywać 
swoich rozmówców, że przeważnie udawało mu się osiągnąć zamierzony cel. Pracowników 
dobierał samodzielnie, bez ingerencji dyrekcji amerykańskiej. Zdzisław Najder, kiedy przyszedł 
do radia w okresie stanu wojennego, tylko początkowo miał po swojej stronie dyrekcję amery-
kańską, bardzo negatywnie nastawioną do władzy w Polsce, co dawało mu większą swobodę 
w działaniu i prowadzeniu programów radiowych. Zmieniło się to w dużym stopniu po zniesieniu 
stanu wojennego. Po zmianach w kierownictwie centrali w 1984 r. zdarzało się często, że dyrek-
cja amerykańska zatrudniała lub przenosiła pracowników bez wiedzy i zgody dyrektora. Najder 
wspominał, że „już po trzech latach pracy nie miał nikogo, kto by pracował dłużej od niego”32. 
Oprócz tego kierownictwo chciało koniecznie wprowadzić w RWE taki model dziennikarstwa, 
który większy nacisk kładłby na sprawozdawczość i dzienniki radiowe, mniejszy zaś na tak ważne 
dla słuchaczy polskich komentarze i publicystykę. Blokowano wszelkie decyzje dyrektora, nawet 
tak prozaiczne jak przenoszenie pracowników z jednego stanowiska na drugie, szukanie kandy-
datki na sekretarkę, nowego asystenta czy korespondenta. Pewne decyzje odraczano w czasie, 
a wiele spraw administracyjnych pozostawiano niezałatwionych, co wpływało negatywnie na 
działalność i funkcjonowanie RWE.

okoliczności rezygnacji
Problemy z dyrekcją amerykańską były oficjalną przyczyną podania się Najdera do dymisji 

2 marca 1987 r. Jego rezygnacja, złożona na ręce prezesa Radia RWE/RS, Eugene’a Pella, brzmiała: 
„Nie mogę zgodzić się za to, co uważam za gwałcenie partnerskiego względem dyrekcji RWE/ 
/RS statutu Rozgłośni Polskiej – podaję się niniejszym do dymisji”33. Nieoficjalnie już w grudniu 
1986 r. do samego Najdera dochodziły informacje, że dyrekcja amerykańska planuje zmiany. Część 
zespołu w obronie dyrektora wystosowała do Kongresu Polonii Amerykańskiej list, w którym 
przekonywała o swoim poparciu dla Zdzisława Najdera i wyrażała niepokój w związku z krążącymi 
pogłoskami o jego rychłej dymisji. W liście podkreślano jego ogromną rolę w tworzeniu „Soli-
darności” oraz zwracano uwagę, że odejście Najdera ze stanowiska dyrektora Rozgłośni Polskiej 
RWE będzie wielką stratą zarówno dla RWE, jak i dla Polski i Polaków. Pod listem podpisali się: 
Witold Pronobis, Konrad Tatarowski, Aleksander Świętochowski, Piotr Załuski, Ewa Ostrowska, 
Jerzy Kaniewicz, Stanisław Jałowiecki i Danuta Drzewińska34. Niestety, żadna z tych osób nie 
miała wpływu na decyzje dyrekcji amerykańskiej. Informację o dymisji dyrektora Zdzisława 
Najdera, w charakterystyczny dla siebie sposób, jako pierwszy podał Jerzy Urban na konferencji 

31 Zob. W. Bułhak, P. Pleskot, Szpiedzy PRL-u, Kraków 2014; W. Bułhak, Pion „N” wywiadu cywilnego PRL. 
Ewolucja struktur, uwarunkowania organizacyjno-prawne i przykłady operacji tzw. wywiadu nielegalnego w struk-
turach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych [w:] Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, red. W. Skóra, P. Skubisz, t. 1, 
Szczecin 2012, s. 607–682.
32 J. Pawelec, P. Szeliga, Nadgonić czas…, s. 536.
33 W. Grotowicz, S. Oleś [P. Załuski], Czy Polaków…, s. 100.
34 Ośrodek KARTA, Archiwum PRL, Kolekcja osobista Zdzisława Najdera, List do Prezesa Kongresu Polonii 
Amerykańskiej, Monachium, 9 II 1987 r.
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prasowej: „Wyrażam nadzieję, że usunięcie z tego radia człowieka skazanego w Polsce zaocznie 
na karę śmierci za współpracę z obcym wywiadem będzie sprzyjać odchodzeniu RWE od linii 
agresji i jątrzenia, jest oznaką, że czynniki amerykańskie zamierzają dostosować program RWE 
do wyrażonych przez rząd USA intencji stopniowej poprawy stosunków z Polską”35.

Nie można odmówić Zdzisławowi Najderowi talentu pisarskiego i znajomości tematyki 
politycznej. Jednak jego wyobrażenia o RWE zderzały się często z bolesną rzeczywistością. 
Pomimo ogromnego znaczenia rozgłośni i jej pracowników w walce z komunizmem pewne 
sprawy i konflikty nie dawały się rozwiązać. Najder nie miał cech przywódczych i umiejętności 
zażegnywania konfliktów, co doprowadziło do jeszcze większych podziałów w zespole redak-
cyjnym. Dyrektor sam wielokrotnie w wywiadach powtarzał, że nie zawsze potrafił rozmawiać 
ze wszystkimi współpracownikami, szybko się unosił i zbyt często opowiadał się po którejś ze 
stron. Jednak już wcześniej skłócony i lubiący intrygi zespół nie ułatwiał mu pracy. Zmiany, które 
Najder wprowadził w okresie pełnienia swoich obowiązków, to przede wszystkim zaangażowanie 
nowego pokolenia pracowników. To właśnie dzięki Zdzisławowi Najderowi Radio Wolna Europa 
w latach osiemdziesiątych często było nazywane „radiem »Solidarności«”, a on sam był doradcą 
„Solidarności”.

35 Ośrodek KARTA, Archiwum PRL, Kolekcja osobista Zdzisława Najdera, Nasłuchy Radia Warszawa, 13 II 
1987 r.
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