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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 10, Warszawa 2017, s. 9–28

Stefan Białek
(Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu)

Matryce do maszyny adresującej
w zasobie archiwalnym

Oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej we Wrocławiu. 

Przyczynek do historii
zakładu zbrojeniowego

Friedrich Krupp Berthawerk
w Laskowicach Oławskich

Od cza su do cza su na by łych zie miach III Rze szy włą czo nych do Pol ski po II woj -
nie świa to wej od kry wa ne są róż nej wiel ko ści zbio ry me ta lo wych ta bli czek z wy -
tło czo ny mi na pi sa mi, któ rych po cho dze nie i prze zna cze nie nie rzad ko bu dzi

wąt pli wo ści. W paź dzier ni ku 2011 r. do za so bu ar chi wal ne go Od dzia łu IPN we Wro cła wiu
tra fi ło 117 te go ro dza ju do ku men tów, zgo ła nie ty po wych ze wzglę du na ich fi zycz ną po -
stać. Na cien kich cy no wych płyt kach o wy mia rach 55 × 108 mm me cha nicz nie od ci śnię to
sze reg in for ma cji w ję zy ku nie miec kim. Prze ka za ła je Iwo na Pła czek, hi sto ryk w Gim na -
zjum nr 2 w Jel czu -La sko wi cach. W 2004 r. – w po bli żu nie ist nie ją ce go dziś wie żow ca
(tzw. BOT -u, czy li bu dyn ku or ga ni za cyj no -tech nicz ne go) by łych Jel czań skich Za kła dów
Sa mo cho do wych – je den z jej uczniów zna lazł ta blicz ki roz rzu co ne na po lu or nym swo je -
go oj ca. Zde cy do wa na więk szość obiek tów, sta ran nie oczysz czo nych przez wy cho wan ków
Iwo ny Pła czek, jest w bar dzo złym sta nie – nie któ re są wy raź nie nad to pio ne, in ne sko ro -
do wa ne i po wy gi na ne, część za cho wa ła się tyl ko we frag men tach. W ewi den cji ar chi wum
Od dzia łu IPN we Wro cła wiu spis prze ka za nych pły tek ozna czo no sy gna tu rą IPN Wr 5761. 
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1 I. Pła czek, Jelcz�-La�sko�wi�ce�na�sza�ma�ła�oj�czy�zna, Jelcz -La sko wi ce 2006, s. 227; M. Ga łusz ka -Su -
char ska, Blasz�ki�z hi�sto�rią�Krup�pa, http://www.ga ze ta -ola wa.pl/hi sto ria/5738-blasz ki -z -hi sto ria -krup pa/
(do stęp 9 II 2017 r.); ko re spon den cja z Iwo ną Pła czek w ar chi wum au to ra.
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Zna na w okre sie PRL fa bry ka w Jel czu po wsta ła w miej scu, w któ rym wcze śniej
funkcjo no wał za kład zbro je nio wy nie miec kiej fir my Frie drich Krupp. Zbu do wa no go
w cza sie II woj ny świa to wej na te re nie po ło żo nym mię dzy Jel czem (niem. Jeltsch) i są -
sia du ją cy mi z nim wsia mi Mi ło szy ce (niem. Fünfte ichen) i La sko wi ce Oław skie (niem.
Markstädt). Za pew ne z te go po wo du za rów no w pu bli ka cjach na uko wych, jak rów nież
w tek stach po pu lar nych i wspo mnie niach sie dzi bę za kła du okre śla się roz ma icie, nie po -
mi ja jąc żad nej ze wspo mnia nych miej sco wo ści. Jed nak źró dła hi sto rycz ne – m.in. przed -
sta wio ny Mię dzy na ro do we mu Try bu na ło wi Woj sko we mu w No rym ber dze do ku ment,
któ re go au ten tycz ność po twier dził szef de par ta men tu fi nan so we go Krup pa Georg Wolff,
jed no znacz nie umiej sca wia ją ją w La sko wi cach Oław skich2.

Ge ne za za kła du zbro je nio we go się ga dru giej po ło wy lat trzy dzie stych XX w.
W związ ku z roz bu do wą flo ty, pod ję tą przez ma ry nar kę nie miec ką po 1935 r., oczy wi -
stym w re ali za cji tych pla nów stał się udział po ten ta ta w dzie dzi nie prze my słu cięż kie -
go, ja kim był kon cern Krup pa. Pod wpły wem ocze ki wań do wódz twa Krieg sma ri ne
Gu stav Krupp von Boh len und Hal bach, sto ją cy na cze le fir my, zde cy do wał się wy bu do -
wać na wscho dzie Nie miec, na ob sza rze mniej na ra żo nym na bom bar do wa nia niż Za głę -
bie Ruh ry, a jed no cze śnie od da lo nym od mo rza, fa bry kę, któ ra mia ła pro du ko wać cięż ką
ar ty le rię okrę to wą. Jesz cze przed wy bu chem II woj ny świa to wej wy szu ka no i czę ścio -
wo za ku pio no od po wied ni te ren, obej mu ją cy dwa ty sią ce hek ta rów – wła śnie w La sko -
wi cach Oław skich. Po 1 wrze śnia 1939 r. re ali za cję przed się wzię cia na pe wien czas
wstrzy ma no. Do pie ro po ata ku III Rze szy na Zwią zek So wiec ki w czerw cu 1941 r., wraz
z dłu go fa lo wym za po trze bo wa niem na ma so wą pro duk cję uzbro je nia, po wsta ły wa run -
ki sprzy ja ją ce re ali za cji przed wo jen nych pla nów bu do wy fa bry ki. 24 wrze śnia te go ro ku
za ło żo no we Wro cła wiu Frie drich Krupp Schle si sche In du strie bau, prze mia no wa ną
w stycz niu 1942 r. na Frie drich Krupp Schle si sche We rks bau. Dzia łal ność tej spół ki cór -
ki mia ła po le gać przede wszyst kim na za bu do wie na by tych przez nią dzia łek prze my sło -
wych. Do li sto pa da biu ro tech nicz ne kon cer nu za pla no wa ło wiel kość po szcze gól nych
li nii pro duk cyj nych i hal mon ta żo wych przy szłe go za kła du. Zda wa no so bie wów czas
spra wę, że suk ces przed się wzię cia, któ re okre śla no kryp to ni mem „S -Werk”3, za le żeć bę -
dzie od speł nie nia dwóch wa run ków: po pierw sze – od moż li wo ści współ pra cy z za kła -
da mi po moc ni czy mi (hu tą lub od lew nią cią głą, od lew nią pre cy zyj ną i wal cow nią),
po dru gie – od wła ści wie okre ślo ne go pro fi lu fa bry ki. Na tym eta pie pla no wa no pro duk -
cję dział prze ciw lot ni czych o ka li brze od 8,8 do 10,5 cm. Na stęp nie pod wpły wem Urzę -
du Uzbro je nia Wojsk Lą do wych roz wa ża no mon taż czoł gów śred nich i cięż kich oraz
cięż kich dział prze ciw lot ni czych. Osta tecz nie na po cząt ku mar ca 1942 r. Adolf Hi tler
miał oso bi ście nadać naj wyż szy prio ry tet pro duk cji lek kich (ka li ber 10,5 cm) i cięż kich
(ka li ber 15 cm) hau bic po lo wych i za żą dać wy daj no ści się ga ją cej 600 sztuk mie sięcz nie.
For mal ne de cy zje za pa dły jed nak do pie ro la tem te go ro ku i uwzględ nia ły je dy nie pro -
duk cję wspo mnia nej licz by hau bic lek kich. Oprócz nich, w sto sun ko wo krót kim okre sie

Stefan Białek
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2 Na�zi�con�spi�ra�cy�and�ag�gres�sion, vol. VII, Wa shing ton 1946, s. 10–11; T. Du min, Fi�lia�obo�zu�kon�-
cen�tra�cyj�ne�go�Gross�-Ro�sen�w Mi�ło�szy�cach�w po�wie�cie�oław�skim, „Ac ta Uni ver si ta tis Wra ti sla vien sis.
Stu dia nad Fa szy zmem i Zbrod nia mi Hi tle row ski mi” 1975, t. II, s. 129–160 (nu mer se rii głów nej 281).

3 Li te ra „S” ozna cza ła se ryj ną fa bry ka cję uzbro je nia w opar ciu o li nie pro duk cyj ne zło żo ne z prostych
w ob słu dze ma szyn, ja ką za mie rza no tu re ali zo wać na wzór no wo cze snych ów cze śnie me tod sto so wa -
nych przez fir mę Ford.
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swo je go ist nie nia, za kład pro du ko wał tak że: dzia ła prze ciw pan cer ne i prze ciw lot ni cze,
moź dzie rze (ka li ber 17 cm), wa ły kor bo we do sa mo lo tów Luft waf fe, wy rzut nie tor ped
dla Krieg sma ri ne oraz po ci ski ar mat nie (ka li ber 7,5 cm).

4 stycz nia 1943 r. – z waż no ścią od 1 paź dzier ni ka ro ku po przed nie go – Frie drich
Krupp Schle si sche We rks bau prze kształ co no w spół kę ak cyj ną Frie drich Krupp Ber tha -
werk. No wa na zwa, hołd dla żo ny Gu sta va Krup pa, by ła bar dzo zna czą ca. Świad czy ła
o po waż nych za mia rach i dłu go fa lo wych pla nach, ja kie kon cern wią zał z La sko wi ca mi.
Jesz cze przed wrze śniem 1939 r. wła dze fir my no si ły się ze śmia łym pro jek tem roz bu -
do wy te go przed się wzię cia na wzór ma cie rzy stej fa bry ki sta li w Es sen i stwo rze nia
pod Wro cła wiem ol brzy mie go za kła du pro duk cyj ne go z za ple czem su row co wym na Gór -
nym Ślą sku. Mia ło się to wią zać z prze nie sie niem cię ża ru dzia łal no ści fir my na wschód.
Uprze dza jąc nie co fak ty, trze ba przy znać, że w wy ni ku cięż kich bom bar do wań lot nic -
twa alianc kie go, któ re w mar cu i czerw cu 1943 r. znisz czy ły ko leb kę kon cer nu, La sko -
wi ce mia ły się dlań stać swo je go ro dza ju schro nie niem. Ni gdy jed nak no we mu za kła do wi
nie da ne by ło osią gnię cie ran gi wiel kie go ośrod ka prze my słu cięż kie go, ja kim by ła fa -
bry ka w Es sen. Nie po wio dły się ini cja ty wy po dej mo wa ne od 1942 r. przez sy na i na -
stęp cę Gu sta va Krup pa – Al frie da, któ re mia ły za pew nić roz wój Ber tha werk, m.in.
po przez pró bę za pew nie nia szer szej ba zy su row co wej i ener ge tycz nej w dro dze prze ję -
cia kon tro li nad za kła da mi prze my słu cięż kie go zlo ka li zo wa ny mi we wschod niej czę ści
Gór ne go Ślą ska (po zo sta ją cy mi do 1939 r. w gra ni cach II Rzecz po spo li tej). Z po wo du
przede wszyst kim pro ble mów z do sta wą nie zbęd nych ma szyn ni gdy nie uda ło się też uru -
cho mić w La sko wi cach Oław skich pro duk cji se ryj nej, pla no wa nej po cząt ko wo z wiel -
kim roz ma chem. Ber tha werk do koń ca swo je go ist nie nia był je dy nie za kła dem
mon tu ją cym sprzęt zbro je nio wy z pod ze spo łów i de ta li, ku po wa nych w więk szo ści u stu
kil ku dzie się ciu do staw ców4. 

Pra ce przy go to waw cze i bu dow la ne roz po czę to zi mą lub wio sną 1942 r., an ga żu jąc
sze reg po mniej szych firm w cha rak te rze pod wy ko naw ców. Fak tycz nie re ali zo wa no je rę -
ko ma więź niów obo zów pra cy w La sko wi cach Oław skich i Ra to wi cach (niem. Rat twitz).
In we sty cja by ła ogrom na. 31 sierp nia 1943 r. przy bu do wie i pro duk cji pra co wa ło łącz -
nie 7300 osób, z któ rych 6400 prze by wa ło w obo zach. Prze wi dy wa no wów czas, że
do koń ca 1944 r. za kład bę dzie za trud niał 20 000 osób.

La tem 1943 r. dy rek cja Ber tha werk, po in for mo waw szy o tym uprzed nio wła dze kon -
cer nu Krup pa, po ro zu mia ła się z ko men dan tem obo zu kon cen tra cyj ne go Gross -Ro sen
od no śnie do wy ko rzy sta nia ja ko si ły ro bo czej po zo sta ją cych w je go dys po zy cji
więźniów5. Re ali zu jąc uzgod nie nia z 21 wrze śnia 1943 r., ofi ce ro wie SS prze ję li je den

Matryce do maszyny adresującej w zasobie archiwalnym Oddziału Instytutu...
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4 W. Abel shau ser, Rüstungs�sch�mie�de�der�Na�tion?�Der�Krup�p�kon�zern�im�Drit�ten�Re�ich�und�in�der
Na�chkrieg�sze�it 1933�bis 1951 [w:] Krupp�im 20.�Jahr�hun�dert.�Die�Ge�schich�te�des�Unter�neh�mens�vom
Er�sten�We�lt�krieg�bis�zur�Gründung�der�Sti�ftung, Hrsg. L. Gall, Ber lin 2002, s. 375–399. Tam rów nież
szcze gó ło we in for ma cje o pro ble mach biu ro kra tycz nych, or ga ni za cyj nych i tech nicz nych, z któ ry mi bo -
ry kał się kon cern Krup pa, dą żąc do usta le nia pro gra mu pro duk cyj ne go z od po wied ni mi urzę da mi, uru -
cho mie nia w La sko wi cach no wo cze snych li nii se ryj nej pro duk cji, osią gnię cia pla no wa nej wy daj no ści
i za pew nie nia per spek tyw roz wo ju. War to pod kre ślić, że pierw sze hau bi ce opu ści ły Ber tha werk nie w ma -
ju, lecz do pie ro w sierp niu 1943 r. Nie co wcze śniej za rząd za kła du za de kla ro wał, że do pie ro w lip -
cu 1944 r. mie sięcz ny wy nik pro duk cyj ny osią gnie pla no wa ne 600 hau bic lek kich. 

5 W. Abel shau ser twier dzi, że Mi ni ster stwo Uzbro je nia i Pro duk cji Wo jen nej III Rze szy wy stą pi ło z pro -
po zy cją za trud nie nia rów nież przy pra cach pro duk cyj nych więź niów pod po rząd ko wa nych Or ga ni za cji Todt, 
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z bu do wa nych obo zów ba ra ko wych, prze zna czo ny dla ro bot ni ków cu dzo ziem skich,
a zloka li zo wa ny w Mi ło szy cach, w od le gło ści oko ło 3 km od fa bry ki. Do koń ca
września 1943 r. trwa ły in ten syw ne pra ce zwią za ne z wy koń cze niem obo zu i do sto so wa -
niem obiek tów do no we go prze zna cze nia. W ten spo sób po wsta ła jed na z naj więk szych
fi lii obo zu kon cen tra cyj ne go Gross -Ro sen. 21 wrze śnia uzgod nio no rów nież, że pod obóz
w Mi ło szy cach bę dzie roz bu do wy wa ny w ko lej nych mie sią cach. Do 1 grud nia 1943 r.
miał być go to wy do za kwa te ro wa nia 4000 więź niów. 

Na po cząt ku paź dzier ni ka 1943 r. obóz pra cy w Mi ło szy cach przy jął pierw szy więk -
szy trans port – oko ło 600 pol skich Ży dów z obo zu kon cen tra cyj ne go w Au schwitz.
Do po cząt ku je sie ni 1944 r. pol scy i wę gier scy Ży dzi sta no wi li wśród więź niów naj więk -
szą gru pę na ro do wą. Oprócz nich dość licz nie re pre zen to wa ni by li Niem cy (głów nie prze -
stęp cy kry mi nal ni), Po la cy, Ro sja nie i Cze si. Praw do po dob nie od paź dzier ni ka 1944 r.,
po przy by ciu trans por tów zło żo nych z lud no ści po wstań czej War sza wy, naj licz niej si by li
Po la cy. 

Oprócz więź niów w Ber tha werk za trud nie ni by li rów nież pra cow ni cy cy wil ni róż -
nych na ro do wo ści. Struk tu ra za ło gi za kła du ule ga ła sta łym prze mia nom. O ile na przy -
kład w sierp niu 1943 r. w jej skład wcho dzi ło 863 Niem ców, 2011 tzw. przy na le żą cych
do za leż ne go od III Rze szy Pro tek to ra tu Czech i Mo raw (w więk szo ści Cze chów),
561 Fran cu zów i 32 Po la ków, o ty le już w grud niu te go ro ku pra co wa ło 1642 Niem -
ców, 1651 ro bot ni ków z Pro tek to ra tu, 660 Fran cu zów, 188 Po la ków, 868 Wło chów (in -
ter no wa nych żoł nie rzy) i 890 więź niów obo zów kon cen tra cyj nych. Naj wyż szy stan
za trud nie nia od no to wa no 1 paź dzier ni ka 1944 r. Na ogól ną licz bę 11 528 pra cow ni ków
przy pa da ło wów czas 4336 ob co kra jow ców i jeń ców wo jen nych oraz 3572 więź niów po -
do bo zu w Mi ło szy cach. Do po cząt ku 1945 r. pod gru py te ule gły dal sze mu po więk sze -
niu, się ga jąc od po wied nio 4548 i 4080 osób6.

Me ta lo we płyt ki by ły prze cho wy wa ne i wy ko rzy sty wa ne przez ad mi ni stra cję Ber tha -
werk. Wbrew po cząt ko wym przy pusz cze niom przed sta wi cie li jed ne go z dol no ślą skich
mu ze ów nie by ły iden ty fi ka to ra mi pra cow ni ków za kła du. Wy twa rza no i wy ko rzy sty wa -
no je w ce lu uspraw nie nia funk cjo no wa nia fa bry ki pod wzglę dem ad mi ni stra cyj no -
-biurowym. Słu ży ły mia no wi cie ja ko ma try ce umoż li wia ją ce – dzię ki spe cjal nej ma szy nie
– na dru ko wy wa nie in for ma cji do ty czą cych pra cow ni ków na do ku men tach nie zbęd nych
do wła ści we go za rzą dza nia pro duk cją. Moż na by ło w ten spo sób two rzyć na przy kład
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któ rych rę ko ma bu do wa no fa bry kę, co nie wzbu dza ło po cząt ko wo en tu zja zmu za rzą du Ber tha werk. Oba -
wia no się bra ku moż li wo ści efek tyw ne go wy ko rzy sta nia pra cy więź niów oraz za gro że nia epi de micz ne -
go, na ja kie na ra żo na by ła by cy wil na za ło ga. Zob. ibi�dem, s. 384–385. 

6 T. Du min, op.�cit., s. 130–136, 143. Por.: A. Bu łat, W. Do mi nik, Aż�sta�li�się�pro�chem�i roz�pa�czą,
Wro cław 1980, s. 15–17, 23, 25; B. Cy bul ski, Obo�zy�pod�po�rząd�ko�wa�ne�KL�Gross�-Ro�sen�(stan�ba�dań),
Ro goź ni ca 1987, s. 26; I. Pła czek, op.�cit., s. 106, 110–115, 131–199; B. Sa wic ka, Fünfte�ichen [w:]
Encyc�lo�pe�dia�of�Camps�and�Ghet�tos 1933–1945, vol. I, part A: Ear�ly�Camps,�Youth�Camps,�and�Con�-
cen�tra�tion� Camps� and� Sub�camps� un�der� the� SS�-Bu�si�ness� Ad�mi�ni�stra�tion� Ma�in� Of�fi�ce� (WVHA),
ed. G.P. Me gar gee, b.m.w. 2009, s. 729–730; Li�ving�me�mo�ry�of�the�Je�wish�com�mu�ni�ty.�Shmu�el�Re�ifer.
In�te�rvie�wed�by�Da�vid�Gould, http://so unds.bl.uk/re la ted -con tent/TRANS CRIPTS/021I -C0410 X0083XX -
-ZZZ ZA0.pdf (do stęp 9 II 2017 r.). In for ma cje o zna nych so bie źró dłach do dzie jów Ber tha werk ze sta -
wi li w wy żej wy mie nio nych ar ty ku łach T. Du min i B. Sa wic ka. Ob szer ny, obej mu ją cy 14 mb., ze spół
ma te ria łów ar chi wal nych do ty czą cych za kła du jest prze cho wy wa ny w Es sen, w tam tej szym Hi sto ri sches
Ar chiv Krupp, miesz czą cym się w słyn nej sie dzi bie ro du – wil li Hügel. Zob. ko re spon den cja w ak tach
spra wy Od dzia ło we go Ar chi wum IPN we Wro cła wiu, BUWr III -55141-21/16.
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róż ne go ro dza ju kar to te ki oso bo we, li sty płac (na jed nej z ma tryc fi gu ru je tylko na zwa
mie sią ca: De cem ber), wy ka zy imien ne ce lem po kwi to wa nia od bio ru wypłaty lub in nych
na leż no ści, czy wresz cie opi sy wać ko per ty, w któ rych prze ka zy wa no pra cow ni kom
wynagro dze nie.

Więk szość ma tryc za wie ra sze reg usys te ma ty zo wa nych da nych. Naj bli żej gór nej kra -
wę dzi płyt ki, po środ ku, fi gu ru je – zwy kle w skró co nej for mie – na zwa wy dzia łu lub in -
nej ko mór ki or ga ni za cyj nej, w któ rej za trud nio na by ła da na oso ba, nie kie dy w po łą cze niu
z trzy cy fro wym sym bo lem kon kret ne go miej sca pra cy. Po ni żej umiesz cza no imię i na -
zwi sko pra cow ni ka. Po le wej stro nie znaj du je się nu mer sta no wi ska zaj mo wa ne go przez
pra cow ni ka, po prze dzo ny po wtór nie od no to wa nym nu me rycz nym sym bo lem wy dzia łu.
Po pra wej stro nie umiesz cza no skró to we okre śle nie sta nu cy wil ne go: led[ig] (sta nu wol -
ne go) lub verh[eira�tet] (za męż na/żo na ty), po ni żej zaś licz bę po sia da nych dzie ci. W dol -
nej czę ści płyt ki, od le wej stro ny, wy bi ja no ko lej no: peł ną da tę uro dze nia, da tę dzien ną
okre śla ją cą czas za trud nie nia da nej oso by w za kła dzie, na stęp nie dwu cy fro wy kod – za -
leż ny od przy na leż no ści na ro do wej, po sia da ne go oby wa tel stwa lub sta tu su praw ne -
go – oraz in for ma cję (zwy kle w for mie skró tu) wska zu ją cą wprost na na ro do wość.
Naj bli żej dol nej kra wę dzi od no to wy wa no na zwę zaj mo wa ne go sta no wi ska. 

Tak zwa ne me ta lo we kar to te ki są ty po wym wy two rem swo jej epo ki. Dąż ność do me -
cha ni za cji pra cy biu ro wej by ła bez po śred nim skut kiem po stę pu ją ce go w dru giej po ło -
wie XIX w. uma so wie nia wy twa rza nej do ku men ta cji, któ re z ko lei wy ni ka ło z szyb kie go
uprze my sło wie nia. Po nie waż Sta ny Zjed no czo ne Ame ry ki na le ża ły do państw, w któ -
rych in du stria li za cja czy ni ła naj więk sze po stę py, bar dzo wcze śnie do strze żo no tam po -
trze bę za sto so wa nia ma szyn w ce lu uspraw nie nia prac biu ro wych w wiel kich
przed się bior stwach. Do ta kich urzą dzeń na le ża ły ma szy ny ad re su ją ce (ad re so gra fy), któ -
rych pierw sze, nie skom pli ko wa ne mo de le pro du ko wa no za Atlan ty kiem już w 1859 r.
Jak sa ma na zwa wska zu je, słu ży ły one do szyb sze go niż przy tra dy cyj nym wy ko rzy sta -
niu pió ra lub ma szy ny do pi sa nia na no sze nia da nych ad re so wych od bior ców na róż ne go
ro dza ju prze sył kach do star cza nych dro gą pocz to wą. Przy kład da ły ame ry kań skie wy -
daw nic twa pra so we, dą żą ce do uspraw nie nia pro ce su do star cza nia ga zet do czy tel ni ków.
Wkrót ce za sto so wa nie ma szyn ad re su ją cych, wy ko rzy stu ją cych róż no rod ne tech ni ki
druku, sta ło się po wszech ne. Ko rzy sta ły z nich pla ców ki pocz to we, fir my te le gra ficz ne,
ban ki, spół ki i to wa rzy stwa ubez pie cze nio we oraz wiel kie przed się bior stwa prze my sło -
we. Wzra sta ją cy po pyt oraz kon ku ren cja wpły nę ły nie wąt pli wie na sys te ma tycz ny rozwój
pro duk cji ma szyn ad re su ją cych, trwa ją cy jesz cze w pierw szych dzie się cio le ciach XX w.
(war to od no to wać, że w 1877 r. wła sny pro jekt ma szy ny ad re su ją cej zło żył w urzę dzie
pa ten to wym To masz Edi son7). Już w la tach sześć dzie sią tych XIX w. do stęp na by ła
na północ no ame ry kań skim ryn ku ma szy na dru ku ją ca ad re sy za pi sa ne na drew nia nych
kloc kach -ma try cach. W ostat niej de ka dzie te go stu le cia za czę to wy ko rzy sty wać ma try -
ce me ta lo we, łą cząc je po cząt ko wo w prze su wa ne ma szy no wo pa sy. W 1907 r.
Addressograph Company wprowadziła do sprze da ży ad re sar kę kar to te ko wą, któ ra
drukowa ła ad re sy przy uży ciu po je dyn czych me ta lo wych ma tryc, umiesz czo nych jed na
na dru giej za po mo cą pio no wej pro wad ni cy. W 1910 r. spół ka wzbo ga ci ła swo ją ofer tę
o gra fo typ biu ro wy – na pę dza ną sil ni kiem elek trycz nym ma szy nę do wy bi ja nia ad re sów
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7 Zob. http://www.edi son muc kers.org/wp -con tent/uplo ads/2012/06/00230621.pdf (do stęp 9 II 2017 r.).
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na me ta lo wych płyt kach i prze zna czo ną dla użyt kow ni ków ad re sa rek kar to te ko wych.
W 1913 r. fir ma Ad dres so graph mo gła się po chwa lić, że jej urzą dze nia zo sta ły za ku pio -
ne przez 40 000 pod mio tów. Nie wąt pli wie na le ża ła do ame ry kań skich po ten ta tów w dzie -
dzi nie pro duk cji ma szyn ad re su ją cych. Po prze ję ciu Ame ri can Mul ti graph Com pa ny
(1930 r.) dzia ła ła jesz cze w po ło wie lat osiem dzie sią tych XX w. pod na zwą Ad dres so -
graph -Mul ti graph In ter na tio nal8.

Jesz cze przed I woj ną świa to wą fir my ame ry kań skie za czę ły pod bi jać ry nek eu ro pej -
ski, na któ rym wkrót ce zmu szo ne by ły kon ku ro wać z miej sco wy mi pro du cen ta mi. Jed -
nym z nich by ła spół ka Ad re ma, za ło żo na wio sną 1913 r. przez Ju liu sa Gold sch mid ta
w ber liń skiej dziel ni cy Char lot ten burg. Już w na stęp nym ro ku fir ma sprze da ła 14 ma -
szyn elek trycz nych zna czą ce mu klien to wi – Po czcie Ce sar stwa Nie miec kie go. Ry wa li -
zu jąc z Ame ry ka na mi, Ad re ma wy ka zy wa ła się in no wa cyj no ścią w za kre sie
prze kształ ca nia ich pa ten tów oraz wdra ża ła wła sne po my sły. Jej stra te gia obej mo wa ła:
za sto so wa nie ja ko ma tryc pro fi lo wa nych pły tek me ta lo wych, elek tro ma gne tycz ne ste ro -
wa nie wszyst ki mi pro ce sa mi me cha nicz ny mi, wdra ża nie roz wią zań do sto so wa nych
do no wych po trzeb klien tów, pro po no wa nie im pa kie tów ser wi so wych oraz sku tecz ną
re kla mę. Gold sch midt od mo men tu za ło że nia fir my był bar dzo za in te re so wa ny eks por -
tem jej wy ro bów. Na po cząt ku lat dwu dzie stych XX w. zo sta ły otwar te pierw sze przed -
sta wi ciel stwa za gra nicz ne. Re kla ma „je ne ral ne go” przed sta wi cie la na Pol skę Ja nu sza
Woy cie chow skie go z War sza wy gło si ła: „Po my śl cie tyl ko o po ta nie niu, ja kie wam przy -
nie sie Sys tem Ad re ma, gdy bę dzie cie nim się po słu gi wać przy od twa rza niu wszel kich
po wta rza ją cych się prac pi śmien nych. Ad re ma bo wiem nie tyl ko jest do ad re so wa nia
[sic!] w ści słem te go sło wa zna cze niu – Ad re ma jest czemś wię cej!”9.

Przy pusz czal nie wkrót ce po za koń cze niu I woj ny świa to wej spół ka prze pro wa dzi ła
się do no wej sie dzi by przy ul. Alt -Mo abit 62, by w 1924 r. za ku pić po bli ską nie ru cho -
mość przy Gotz kow sky straße 20, obej mu ją cą bu dy nek biu ro wy i fa bry kę, po ło żo ną do -
słow nie na brze gu Spre wy. Obiek ty te za czę to jed nak wy ko rzy sty wać do pie ro po dwóch
la tach. Spraw nie za rzą dza nej i roz wi ja ją cej się fir mie uda ło się prze trwać wiel ki kry zys
go spo dar czy pierw szej po ło wy lat trzy dzie stych – głów nie dzię ki sprze da ży w kra jach,
któ rych go spo dar ki prze szły przez ten okres sto sun ko wo ła god nie. Fir ma nie unik nę ła
jed nak po waż nych pro ble mów. W 1931 r. brat Ju liu sa Gold sch mid ta – Ja cob, wpły wo wy
fi nan si sta, na gle utra cił swo ją po zy cję, gdy osła bio ny kry zy sem Do nat -Bank, któ re go był
współ wła ści cie lem, zo stał zmu szo ny do fu zji z Dresd ner Ban kiem. Kre dy ty, któ rych Ja -
cob udzie lił Ad re mie, uzna no za bu dzą ce wąt pli wo ści. Gold sch mid to wie, rów nież trze ci
z bra ci – Lo uis, fa bry kant, zna leź li się wów czas na ce low ni ku na ro do wych so cja li stów.
Na ra sta ją ce na stro je an ty ży dow skie w krę gach po li tycz nych i go spo dar czych od cię ły Ad -
re mę od źró deł fi nan so wa nia. W 1933 r. Ju lius Gold sch midt wy emi gro wał do Szwaj ca -
rii, skąd pró bo wał jesz cze za rzą dzać fir mą. Dwa la ta póź niej Ad re ma zo sta ła jed nak
sprze da na za 1,15 mln ma rek spół ce Mer ce des -Büro ma schi nen -We rke, bę dą cej wła sno -
ścią ame ry kań skiej spół ki Un der wo od -El liot -Fi sher – pro du cen ta ma szyn do pi sa nia.
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8 Zob. http://www.of fi ce mu seum.com/ma il_ma chi nes.htm (do stęp 9 II 2017 r.); Weg�eines�Sys�-
tems�–�50�Jah�re�Ad�re�ma 1913–1963.�Vom�Ad�res�sie�ren�zur�Da�ten�tech�nik, Frank furt am Ma in 1963.

9 M. Re ese, Ad�re�ma�GmbH�Ber�lin.�Au�to�ma�ti�sche�Ad�res�sie�rung�für�große Ver�wal�tun�gen�und�kle�ine
Be�trie�be, „Hi sto ri sche Büro welt” 2012, nr 88, s. 8.
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W cza sie dyk ta tu ry Hi tle ra ma szy ny Ad re my by ły wy ko rzy sty wa ne za rów no przez
or ga ny ad mi ni stra cji pań stwo wej, jak i przez pod mio ty go spo dar cze czer pią ce ko rzy ści
z na zi stow skich re pre sji po przez za trud nia nie ta niej si ły ro bo czej: więź niów, jeń ców
wojen nych i ro bot ni ków przy mu so wych. Po cząw szy od 1941 r. na ra sta ją ce pro ble my
gospo dar cze III Rze szy oraz znisz cze nia wo jen ne po łą czo ne z de mon ta żem li nii pro duk -
cyj nych do pro wa dzi ły nie mal do upad ku przed się bior stwa. Po woj nie je go sie dzi ba
w dziel ni cy Mo abit zna la zła się w ob rę bie bry tyj skie go sek to ra oku pa cyj ne go, dzię ki cze -
mu Ad re ma po zo sta ła wła sno ścią ame ry kań ską. Po cząt ko wo uru cho mio no pro duk cję
przej ścio wą – ar ty ku łów pierw szej po trze by, ta kich jak ro wer ki dla dzie ci, wie sza ki
na ubra nia czy garn ki. Do pie ro w 1946 r. pod ję to nie zbęd ne re mon ty urzą dzeń fa brycz -
nych i po now nie za czę to wy twa rzać pro ste mo de le ma szyn ad re su ją cych. 

W 1961 r. Ad re ma zo sta ła prze ję ta od ów cze sne go kon cer nu Un der wo od przez in ną
ame ry kań ską fir mę Bit ney -Bo wes. W la tach sie dem dzie sią tych prze nio sła ona fa bry kę
z Ber li na do Hep pen he im. Nie pro du ko wa no tam już ma szyn ad re su ją cych, lecz no wo -
cze śniej sze urzą dze nia dla poczt i biur, np. te le fak sy10. W od no wio nym bu dyn ku fa brycz -
nym w dziel ni cy Mo abit funk cjo nu je obec nie Ho tel Ad re ma. 

Za sad ni czo na ze sta wy ad re su ją ce fir my Ad re ma skła da ły się dwa pod sta wo we ro -
dza je urzą dzeń. Sztan cow ni ce słu ży ły do wy tła cza nia in for ma cji na me ta lo wych płyt -
kach. Na płasz czyź nie umiesz czo ne go na ta kiej ma szy nie dys ku znaj do wa ły się li te ry
i cy fry po łą czo ne z od po wied ni mi czcion ka mi. Po wska za niu wła ści wej li te ry za po mo -
cą spe cjal ne go ko ła na staw cze go i na ci śnię ciu no gą włącz ni ka prą du elek trycz ne go, na -
stę po wa ło od ci śnię cie od po wied niej czcion ki na me ta lo wej płyt ce. W ten spo sób
wy peł nio no ją po trzeb nym tek stem, wklę słym na awer sie, a od spodu wy pu kłym, wi -
docz nym w po sta ci od bi cia lu strza ne go i sta no wią cym ma try cę, któ rą moż na by ło użyć
do prze dru ko wa nia po żą da nych in for ma cji. Po nie waż płyt ki by ły wy ko na ne ze sto sun -
ko wo dro gie go ma te ria łu, w mia rę moż li wo ści sta ra no się wy ko rzy sty wać je po wtór nie
lub na bie żą co ko ry go wać błę dy po peł nio ne przy wy bi ja niu da nych. Sto so wa no w tym
ce lu spe cjal ny mło tek, któ ry ude rzał od spodu w od po wied nie miej sce, po wo du jąc je go
spłasz cze nie. Na awer sie wi dać by ło wów czas bar dzo płyt ko za ry so wa ny ob raz błęd nie
wy tło czo ne go zna ku, na któ rym moż na by ło wy bić wła ści wą li te rę lub cy frę11.

Prze druk tek stu od ci śnię te go na płyt kach umoż li wia ła ma szy na ad re su ją ca (niem.
Adres�sier�ma�schi�ne). Jej na zwa na wią zy wa ła do pier wot ne go i naj pow szech niej sze go spo -
so bu wy ko rzy sta nia te go ty pu urzą dzeń, choć z cza sem za czę to je wy ko rzy sty wać rów -
nież do prze dru ko wy wa nia in ne go ro dza ju da nych. Sto so wa no w tym ce lu róż ne
roz wią za nia prak tycz ne. Nie kie dy ma try ce by ły pod su wa ne pod ta śmę dru kar ską, od gó -
ry kła dzio no na nią pa pier (ko per tę) i do ci ska no ra mie niem pra su ją cym. W in nych mo -
de lach far bę dru kar ską na no szo no na ma try ce spe cjal ny mi po dusz ka mi al bo dru ko wa no
me to dą trans kry to wą (na go rą co). Bar dzo zróż ni co wa ny był tak że po ziom za awan so wa -
nia tech nicz ne go po szcze gól nych mo de li – od pro stych pras, w któ rych mo co wa no każ -
dą ma try cę z osob na, aby na stęp nie ręcz nie od ci snąć ją na pa pie rze, aż po w peł ni
zauto ma ty zo wa ne ma szy ny elek trycz ne. Bie żą ca ob słu ga tych ostat nich ogra ni cza ła się
w za sa dzie do umiesz cza nia we wła ści wych pro wad ni cach ko lej nych par tii ma tryc i pa -
pie ru oraz ich od bio ru po za koń cze niu dru ko wa nia.
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10 Ibi�dem, s. 9, 11–12; Weg�eines�Sys�tems…
11 M. Re ese, Ad�re�ma…, s. 11. 
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Już w 1915 r. Ad re ma opa ten to wa ła wła sny me cha nizm po zwa la ją cy na prze druk wy -
łącz nie tych ma tryc ze zbio ru uło żo ne go w pew nej nie zmien nej ko lej no ści, któ re od po -
wia da ły kry te riom wy bo ru wska za nym ma szy nie ad re su ją cej. Umoż li wiał to nie wiel ki
me ta lo wy wy pu stek umiesz czo ny na awer sie płyt ki. W trak cie me cha nicz ne go prze su -
wa nia ma try cy wy pu stek na tra fiał na nie wiel kie za głę bie nie w pod ło żu i wy sta ją cą z nie -
go dźwi gnię kon tak to wą; prze su wa jąc ją po wo do wał za mknię cie ob wo du elek trycz ne go
i uru cho mie nie elek tro ma gne su, co skut ko wa ło prze dru kiem da nej ma try cy. Wy pust ki
mo gły być umiesz czo ne na jed nym z dwu na stu moż li wych do wy bo ru miejsc przy le wej
kra wę dzi płyt ki. Od „od czy tu” ich po ło że nia przez ma szy nę za le ża ło nie tyl ko to, któ re
gru py ma tryc mia ły zo stać prze dru ko wa ne, ale też, ja ki za kres da nych za pi sa nych na płyt -
kach pod le gał ko pio wa niu.

In ny mo del ma szy ny, wdro żo ny w 1928 r., umoż li wiał two rze nie wy ka zów na pod -
sta wie wy bra nych in for ma cji od ci śnię tych na ma try cach dzię ki za sto so wa niu ru cho me -
go stem pla do ci ska ją ce go, któ ry nie od dzia ły wał na ca łą płyt kę, lecz – po przez
pa pier – na wy bra ną li nij kę (po le) za pi sa ne go na niej tek stu. W ten spo sób prze su wa na
au to ma tycz nie kar ta wy peł nia ła się np. imien ną li stą pra cow ni ków da ne go przed się bior -
stwa. Dzię ki ta kim urzą dze niom moż na by ło prze twa rzać i prze no sić na tra dy cyj ne w for -
mie do ku men ty na wet bar dzo du że zbio ry da nych. 

Do prze cho wy wa nia ma tryc słu ży ły spe cjal ne re ga ły, pro du ko wa ne i sprze da wa ne
w ze sta wach ze sztan cow ni ca mi i ma szy na mi ad re su ją cy mi. W każ dej z umiesz czo nych
w re ga le me ta lo wych szu flad mie ści ło się 250 pły tek. W ra zie po trze by szu fla da z ca łą
za war to ścią by ła usta wia na pio no wo w pro wad ni cy star to wej ma szy ny ad re su ją cej, skąd
au to ma tycz nie po bie ra ne by ły ko lej ne ma try ce. W jed nym re ga le moż na by ło zgro ma -
dzić in for ma cje do ty czą ce kil ku na stu ty się cy osób, któ ry mi in te re so wa ła się da na in sty -
tu cja12.

Pro duk ty Ad re my by wa ły rów nież do sto so wy wa ne pod wzglę dem kon struk cyj nym
i funk cjo nal nym do po trzeb kon kret nej gru py klien tów, jak mia ło to miej sce ze spe cjal -
nym ze sta wem słu żą cym do pro duk cji i ad re so wa nia pa pie ro wych tu bek, w któ rych
w okre sie mię dzy wo jen nym do star cza no ga ze ty do pre nu me ra to rów. Na prze ło mie dru -
giej i trze ciej de ka dy XX w. fir ma sku tecz nie pro pa go wa ła tak że moż li wość wy ko rzy -
sty wa nia ma szyn ad re su ją cych w dzia łal no ści do mów to wa ro wych i bi blio tek13.

Ol brzy mia w tym cza sie po pu lar ność opi sy wa nych urzą dzeń wy ni ka ła z ro sną cej
świa do mo ści ko rzy ści, ja kie moż na by ło uzy skać dzię ki nim nie tyl ko w ob sza rze dzia -
łal no ści me ry to rycz nej kon kret nej fir my, lecz tak że w dzie dzi nie sze ro ko ro zu mia ne go
za rzą dza nia, szcze gól nie zaś prze twa rza nia zgro ma dzo nych in for ma cji. Trud no nie zgo -
dzić się z ba da czem dzie jów Ad re my Mar ti nem Re ese, gdy pi sze: „Im więk szy był zbiór
da nych, tym bar dziej był on rów nież przy dat ny przy two rze niu sta ty styk”14.

Płyt ki prze ka za ne do Od dzia łu IPN we Wro cła wiu wy pro du ko wa ła Ad re ma, o czym
świad czą: cha rak te ry stycz ne pro fi lo wa nie i pro sto kąt ne ząb ki na gór nej kra wę dzi oraz
wi docz ne w sze re gu przy kła dów wy pust ki. Ma try ce te do ty czą ogó łem 116 osób, któ re
zo sta ły za trud nio ne od stycz nia 1943 do grud nia 1944 r., po cząt ko wo przy bu do wie
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12 Ibi�dem, s. 9–10.
13 Ibi�dem, s. 10; R. We iss, Die�Ad�re�ma�im�Kauf�- und�Wa�ren�haus�-Be�trieb, Ber lin 1928; A. Pre de ek,

Die�Ad�re�ma�-Ma�schi�ne�als�Or�ga�ni�sa�tion�smit�tel�im�Bi�blio�theks�be�trie�be, Ber lin 1930. 
14 M. Re ese, Ad�re�ma…, s. 10. 
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zakładu Ber tha werk, a na stęp nie przy pro duk cji15. Te, któ rych sta no wi ska moż na od -
czytać, by ły bez wy jąt ku sze re go wy mi pra cow ni ka mi, choć nie wszyst kie bez po śred nio
uczest ni czy ły w pro ce sie pro duk cji. W gru pie tej moż na wy li czyć aż 13 nie wy kwa li fi -
kowa nych ro bot ni ków po moc ni czych, 10 ślu sa rzy, 9 uczniów, 7 wier ta czy, 6 to ka rzy,
5 szli fie rzy, 4 elek try ków (mon te rów elek trycz nych), 3 dźwi go wych, po 2 cie ślów,
hydrau li ków, ro bot ni ków trans por to wych, sto la rzy, po moc ni ków biu ro wych i goń ców,
a tak że kon tro le ra pomp, pa ko wa cza, ma ga zy nie ra, straż ni ka, po moc ku chen ną i ro bot -
ni ka pla co we go. Osob no trze ba wy mie nić pra cow ni ce przy za kła do we go szpi ta la16: 3 ko -
bie ty do obie ra nia ziem nia ków, 2 kraw co we i 2 sprzą tacz ki. 

Z więk szo ści prze ka za nych ma tryc moż na od czy tać in for ma cję o na ro do wo ści da nej
oso by (względ nie jej po cho dze niu z Pro tek to ra tu Czech i Mo raw), któ ra okre śla ła jej sta -
tus we wnątrz za kła du oraz mia ła bez po śred ni wpływ na wy so kość za rob ków. Jak wspo -
mnia no, in for ma cji tej to wa rzy szył dwu cy fro wy kod przy pi sa ny okre ślo nej gru pie17.
Aż 29 za cho wa nych ma tryc do ty czy Nie mek i Niem ców (przy zna no im kod 10). W tej
gru pie jest 8 czter na sto - i pięt na sto let nich chłop ców, któ rych przy ucza no do za wo du
w spe cjal nie do te go prze zna czo nym dzia le. Sta no wi ska uczniów przy słu gi wa ły we dług
ma tryc wy łącz nie Niem com płci mę skiej. Ich 2 ko le żan ki, bę dą ce w po dob nym wie ku,
pra co wa ły na sta no wi skach goń ca i po mo cy ku chen nej. 

We dług ob ser wa cji więź niów pra cu ją cych dla Krup pa, Niem cy by li fa wo ry zo wa ni
przez za rząd fa bry ki i za ra bia li wię cej niż przed sta wi cie le in nych na ro do wo ści na tych
sa mych sta no wi skach. W cza sie przerw obia do wych otrzy my wa li lep sze i bar dziej
kalorycz ne po sił ki od po zo sta łych pra cow ni ków cy wil nych – ter mo sy z je dze niem
oznacza no od po wied nim ko lo rem far by we dług na cji, dla któ rych by ły prze zna czo ne.
Wie lu Niem ców mia ło zaj mo wać kie row ni cze sta no wi ska bez od po wied nich kwa li fi ka -
cji i wie dzy fa cho wej – dzię ki ła pów kom chro ni li się przed służ bą w We hr mach cie.
Własne bra ki pró bo wa li za tu szo wać, terroryzując podwładnych i sta wia jąc im nie do -
rzecz ne za da nia18. Tyl ko je den z Niem ców, któ rych na zwi ska fi gu ru ją na ma try cach, nale -
żał do gru py ro bot ni ków po moc ni czych, czy li lu dzi wy ko rzy sty wa nych do wy ko ny wa nia
wszel kich prac nie wy ma ga ją cych fa cho we go przy go to wa nia, czę sto pro wa dzo nych
pod go łym nie bem. Obok Niem ców za trud nia no też 4 folks dojcz ki (przy pi sa no im
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15 Jak wy ni ka z po rów na nia in for ma cji umiesz czo nych na ma try cach z ze sta wie niem opu bli ko wa -
nym w 2006 r. przez Iwo nę Pła czek, zbiór obej mo wał po cząt ko wo jesz cze sześć pły tek, któ re osta tecz -
nie nie zo sta ły prze ka za ne do IPN. Zdję cia ko lej nych sze ściu pły tek za mie ścił Krzysz tof Pio trow ski
w swo im po pu lar nym ar ty ku le po świę co nym Ber tha werk. Tre ści tych kil ku na stu ma tryc nie uwzględ -
nio no w po niż szej ana li zie. Zob.: I. Pła czek, op.�cit., s. 227–234; K. Pio trow ski, Ber�tha�werk�–�za�kład
zbro�je�nio�wy�kon�cer�nu�Krup�pa�w Markstädt�(La�sko�wi�cach), „Od kryw ca” 2007, nr 6, s. 18.

16 21 VI 1944 r. w uro czy stym otwar ciu lecz ni cy, któ rej bu do wa kosz to wa ła czte ry i pół mi lio na ma -
rek, oso bi ście uczest ni czył Al fried Krupp. W. Abel shau ser uzna je tę in we sty cję za ostat ni prze jaw wo li
prze nie sie nia na Dol ny Śląsk ele men tów tra dy cji kon cer nu ukształ to wa nej w Es sen. Zob. W. Abel shau -
ser, op.�cit., s. 396.

17 Po niż sze usta le nia do ty czą ce li czeb no ści przed sta wi cie li po szcze gól nych na ro dów uwiecz nio nych
na ma try cach prze ka za nych do IPN nie uwzględ nia ją da nych po cho dzą cych z kil ku na stu pły tek, na któ -
rych wpraw dzie moż na od czy tać imio na i/lub na zwi ska pra cow ni ków (nie jed no krot nie z an tro po ni micz -
ne go punk tu wi dze nia dość ty po we dla da nej na cji), ale nie ma moż li wo ści jed no znacz ne go usta le nia
na ro do wo ści ich wła ści cie li. 

18 I. Pła czek, op.�cit., s. 135, 171.
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również kod 10) – wszyst kie w fa brycz nym szpi ta lu. Dwie z nich obie ra ły ziem nia ki,
a po zo sta łe by ły sprzą tacz ka mi. 

W gru pie cu dzo ziem skich pra cow ni ków cy wil nych (niem. Frem�dar�be�iter) mo gli się
znaj do wać za rów no lu dzie de por to wa ni ze swo ich kra jów i przy mu sze ni do pra cy, jak
i oso by, któ re zgło si ły się ochot ni czo. Te ostat nie sta no wi ły zde cy do wa ną mniej szość
w to ta li tar nym sys te mie III Rze szy, w ra mach któ re go funk cjo no wa ła pro ce du ra umoż -
li wia ją ca za ka za nie do bro wol nie pra cu ją ce mu cu dzo ziem co wi po wro tu do je go oj czy -
zny. Nie wia do mo do kład nie, do ja kie go stop nia ta pra wi dło wość znaj do wa ła swo je
po twier dze nie wśród pra cow ni ków Ber tha werk. Cy to wa ne ni żej wspo mnie nia jed ne go
z więź niów obo zu w Mi ło szy cach, opi su ją ce rze czy wi stość fa brycz ną, po zwa la ją
przypusz czać, że więk szość ob co kra jow ców za trud nia no w La sko wi cach Oław skich
pod przy mu sem. 

Sy tu acja cu dzo ziem skich ro bot ni ków cy wil nych w III Rze szy by ła uza leż nio na od ich
po cho dze nia et nicz ne go. Ba dacz tej pro ble ma ty ki, Mark Spo erer, roz róż nia wśród nich
kil ka grup. Naj bar dziej uprzy wi le jo wa nym sta tu sem cie szy li się ro bot ni cy z państw sprzy -
mie rzo nych lub neu tral nych: Włoch (do 1943 r.), Buł ga rii, Chor wa cji, Hisz pa nii, Ru mu -
nii, Sło wa cji i Wę gier. Mie li oni w za sa dzie te sa me upraw nie nia pra cow ni cze, któ re
przy słu gi wa ły ro do wi tym Niem com. Po dob nie trak to wa no przy by szów z oku po wa nych
ob sza rów za chod niej, pół noc nej i po łu dnio wo -wschod niej Eu ro py: Bel gów, Cze chów
oraz tzw. przy na le żą cych do Pro tek to ra tu Czech i Mo raw, Duń czy ków, Fran cu zów, Gre -
ków, Ho len drów, Nor we gów i Ser bów. Nie ina czej by ło z oso ba mi po cho dzą cy mi
z państw nad bał tyc kich oraz Bia ło ru si na mi i Ukra iń ca mi z Bia ło stoc czy zny i Ge ne ral -
ne go Gu ber na tor stwa. Tyl ko w 1942 r. gru pę tę opła ca no go rzej. Sil nie na pięt no wa ni
i ogra ni cze ni re stryk cyj ny mi prze pi sa mi spe cjal ny mi (tzw. de kre ty pol skie z mar ca
1940 r.) by li Po la cy. Jesz cze gor sza, tak że pod wzglę dem otrzy my wa ne go wy na gro dze -
nia, by ła sy tu acja ostar be ite rów – ro bot ni ków z ziem ZSRS lub oku po wa nych przez ten
kraj, któ re za ję ła III Rze sza w 1941 r. Naj bar dziej bru tal nie trak to wa no pra cow ni ków cy -
wil nych na ro do wo ści ży dow skiej i Cy ga nów, wo bec któ rych czę sto sto so wa no przy mu -
so wą pra cę ja ko ko lej ny śro dek do ich fi zycz ne go wy nisz cze nia19.

Po 17 za cho wa nych ma tryc do ty czy Wło chów (kod 21) i osób po cho dzą cych z Pro -
tek to ra tu Czech i Mo raw (kod 22). Nie co ustę pu ją im li czeb no ścią płyt ki za wie ra ją ce da -
ne Fran cu zów (kod 20), któ rych za cho wa ło się 13. Co cie ka we, ża den z Fran cu zów nie
zo stał okre ślo ny ja ko ro bot nik po moc ni czy, na to miast sta no wi sko ta kie zaj mo wa ło 3 Wło -
chów i 6 osób po cho dzą cych z Pro tek to ra tu. Ze wzglę du na to, że ma try ce do ty czą lo so -
wo do bra nej i sto sun ko wo nie licz nej gru py pra cow ni ków, nie moż na po wyż szych
in for ma cji trak to wać ja ko nie pod wa żal ne go do wo du na uprzy wi le jo wa nie Fran cu zów
przez ad mi ni stra cję fa bry ki. 

O szcze gól nej ro li ro bot ni ków z Pro tek to ra tu, oprócz sy gna li zo wa ne go już fak tu zdo -
mi no wa nia przez nich la tem 1943 r. ca łej gru py pra cow ni ków cy wil nych, świad czy
z pew no ścią fakt, że spo śród nich re kru to wa ło się pierw szych 700 osób za trud nio nych
w La sko wi cach, któ re zo sta ły wy sła ne do Es sen na prze szko le nie w ce lu pod nie sie nia
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19 Zob. M. Spo erer, Pra�ca�przy�mu�so�wa�pod zna�kiem�swa�sty�ki.�Cu�dzo�ziem�scy�ro�bot�ni�cy,�jeń�cy�wo�-
jen�ni�i więź�nio�wie�w Niem�czech�i oku�po�wa�nej�Eu�ro�pie�w la�tach 1939–1945, Gdańsk 2015, s. 103–109.
Tam rów nież o sto so wa nych w róż nych kra jach Eu ro py me to dach re kru ta cji ro bot ni ków do pra cy
na rzecz III Rze szy (s. 45–100).
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kwa li fi ka cji za wo do wych. Lu dzie ci mie li wziąć na swo je bar ki cię żar od po wie dzial no -
ści za tech nicz ne aspek ty pro duk cji Ber tha werk, wspól nie z Niem ca mi z Za głę bia Ruh -
ry, co raz licz niej de le go wa ny mi tu przez kon cern od po ło wy 1943 r. Kil ka ma tryc bez
wąt pie nia do ty czy Cze chów z Pro tek to ra tu, któ rzy na prze ło mie 1942 i 1943 r. by li szko -
le ni w Es sen20. 

Przy pi sa nie Wło chów do gru py pra cow ni ków cy wil nych wy ma ga pew ne go wy ja śnie -
nia. Z ze zna nia, zło żo ne go w No rym ber dze w po ło wie 1947 r. przed pro ku ra to rem Armii
Sta nów Zjed no czo nych, wy ni ka bo wiem, że Al fried Krupp miał wie dzę o przy mu so wym
za trud nia niu w La sko wi cach Oław skich wło skich jeń ców wo jen nych. Twier dził, że by li
to tzw. Wło si ge ne ra ła Pie tro Ba do glio21. Cho dzi ło o żoł nie rzy aresz to wa nych przez
Wehrmacht w środ ko wych i pół noc nych Wło szech we wrze śniu 1943 r., po ogło sze niu
przez ich no wy rząd za wie sze nia bro ni z alian ta mi. Lu dzi tych wy sła no na ro bo ty
do Niemiec i na te re ny oku po wa ne. Tyl ko po cząt ko wo okre śla no ich tam ja ko jeń ców
wo jen nych. Wkrót ce, z uwa gi na do bro po li ty ki za gra nicz nej III Rze szy, za czę to ich eu -
fe mi stycz nie na zy wać in ter no wa ny mi żoł nie rza mi. Osta tecz nie la tem 1944 r. Wehrmacht
uznał nie mal wszyst kich wło skich sze re go wych i pod ofi ce rów (łącz nie ok. 450 000 osób)
za ro bot ni ków cy wil nych22.

Za cho wa ne ma try ce po śred nio po twier dza ją in for ma cję za war tą w ze zna niach Krup -
pa. Wska zu ją, że pierw si Wło si zo sta li za trud nie ni w La sko wi cach do pie ro 18 paź dzier -
ni ka 1943 r. Zde cy do wa na więk szość pły tek do ty czą cych Wło chów nie za wie ra jed nak
żad nych da nych, któ re po zwa la ły by choć by przy pusz czać, że by li to jeń cy lub in ter no -
wa ni. Dwie z nich wy glą da ją, jak gdy by zo sta ły wy ko rzy sta ne po wtór nie. Po wy żej na -
zwisk Ni co la Ruc cia i Ra do Sa in, po mi mo prze pro wa dze nia za bie gu prze bi cia
(wy gła dze nia) pły tek, na dal moż na od czy tać lek ko za ry so wa ne pier wot ne in for ma cje
o je niec kich (skrót Krgf. – niem. Kriegs�ge�fan�ge�ne) nu me rach ewi den cyj nych. Przy pusz -
czal nie prze bi cie ma tryc wią za ło się ze zmia ną sta tu su obu Wło chów, któ rzy – bę dąc po -
cząt ko wo jeń ca mi – zo sta li prze nie sie ni do ka te go rii za trud nio nych przy mu so wo
pra cow ni ków cy wil nych. Nie wia do mo, dla cze go w przy pad ku ma tryc do ty czą cych po -
zo sta łych Wło chów za trud nio nych w 1943 lub 1944 r. nie ma ana lo gicz nych prze bić.
Nie któ rzy z nich – jak pięć dzie się cio pię cio let nia mę żat ka Ma ria Voi, od 31 paź dzier ni -
ka 1944 r. za trud nio na w szpi ta lu ja ko kraw co wa – z pew no ścią ni gdy nie by li jeń ca mi,
lecz cy wi la mi do bro wol nie lub przy mu so wo pra cu ją cy mi w III Rze szy. 

In te re su ją ca jest je dy na w ca łym zbio rze płyt ka, któ ra zo sta ła prze bi ta, lecz nie zdą -
żo no jej po now nie wy tło czyć. Moż na z niej jesz cze od czy tać imię i na zwi sko Ar nal do
Ma la gu li – męż czy zny, któ re go pier wot nie do ty czy ła. Praw do po dob nie pra cow nik ob -
słu gu ją cy sztan cow ni cę po peł nił błąd, wy bi ja jąc w ma try cy na zwi sko, któ re po win no
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20 W. Abel shau ser, op.�cit., s. 384. Zob. ko pie do ku men tów z elek tro nicz nej ba zy da nych Mię dzy na -
ro do wej Służ by Po szu ki waw czej w Bad Arol sen do ty czą cych na stę pu ją cych osób: Ja ro mir Ce di dlo, Mi -
ro slav Co ufal, Eu gen Ko ma rek, Ja ro slaus La ko my, Jo sef Svab, Got tlieb Svo bo da w ak tach spra wy
Od dzia ło we go Ar chi wum IPN we Wro cła wiu, BUWr III -55141-21/16.

21 Uni ted Sta tes Ho lo caust Me mo rial Mu seum Ar chi ves, sygn. RG -10.435.02, De po si tions of Al -
fried Krupp von Boh len und Hal bach re cor ded and si gned in Nu rem berg, 1947, fol der 1.

22 M. Spo erer, op.�cit., s. 95. Por. T. Du min, op.�cit., s. 132. T. Du min, po wo łu jąc się na spra woz da -
nia mie sięcz ne Ber tha werk z li sto pa da i grud nia 1943 r., wy mie nia wśród za trud nio nych w za kła dzie
robot ni ków „Wło chów (in ter no wa nych żoł nie rzy)”.
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brzmieć Ma la gu ti. Wia do mo bo wiem ską di nąd, że me cha nik Ar nal do Ma la gu ti, uro dzo -
ny 3 stycz nia 1924 r. w Cre val co re (co waż ne, miesz kał tam do 1943 r.), na le żał do par -
ty zant ki od 11 li sto pa da 1944 r. do mo men tu wy zwo le nia swo jej oj czy zny23.
Przy pusz czal nie ten mło dy czło wiek zo stał wcze śniej zwol nio ny lub też otrzy mał urlop,
z któ re go nie po wró cił już do fa bry ki Krup pa. Dla te go po sta no wio no prze bić ma try cę
z je go – błęd nie zresz tą wy pi sa nym – na zwi skiem, by moż na ją by ło po now nie wy ko -
rzy stać. Do omy łek w trak cie wy tła cza nia pły tek do cho dzi ło z pew no ścią wie lo krot nie.
Do wo dzi te go ma try ca do ty czą ca naj star sze go wie kiem ze zna nych nam pra cow ni ków
Ber tha werk Ro ber ta Güttne ra, któ ry uro dził się 28 sierp nia 1881 r., nie zaś w 1887 r., jak
moż na to od czy tać z do ty czą cej go płyt ki24.

W tzw. me ta lo wej kar to te ce Ber tha werk, a ra czej w jej po zo sta ło ści, fi gu ru je rów -
nież 5 Po la ków (kod 24), 3 Ukra iń ców i ty luż ostar be ite rów. No ta be ne ze spe cjal nych
roz po rzą dzeń wy da nych w lu tym 1942 r. wy ni ka ło, że wśród tych ostat nich mo gli zna -
leźć się wszy scy lu dzie po cho dzą cy z ziem zdo by tych na ZSRS, rów nie do brze Ro sja -
nie, Bia ło ru si ni, jak też Po la cy i Ukra iń cy, oczy wi ście z wy jąt kiem folks doj czów
i Niem ców25. Za pew ne ja ko Ukra iń ców ma try ce okre śla ją tyl ko oso by przy by łe z ziem
oku po wa nych lub włą czo nych do III Rze szy przed wy bu chem woj ny nie miec ko -so wiec -
kiej. Co cie ka we, ma try ce do ty czą ce za rów no ostar be ite rów, jak i Ukra iń ców ozna czo no
ta kim sa mym ko dem – 2626. 

W peł ni czy tel ne są na zwi ska je dy nie 3 spo śród 5 osób, któ re ma try ce okre śla ją ja ko
Po la ków. Je de na sto let ni Je rzy Ma lec (we dług ma try cy Georg Ma lec) od 8 li sto pa -
da 1944 r. zaj mo wał sta no wi sko hy drau li ka. Za trud nio ny 4 paź dzier ni ka te go sa me go ro -
ku dwu na sto let ni Hen ryk Śli wow ski (we dług ma try cy Hen rik Sli wow ski) był chłop cem
na po sył ki w przy fa brycz nym szpi ta lu. Tra fił do La sko wic wraz z oj cem i dwie ma sio -
stra mi w ra mach nie miec kich re pre sji wo bec tej czę ści cy wil nej lud no ści War sza wy, któ -
ra oca la ła z po wsta nia. Syn Hen ry ka Śli wow skie go do wie dział się od nie ży ją ce go już
oj ca na te mat je go pra cy w Ber tha werk tyl ko te go, że zo stał on do tkli wie po bi ty za nie -
wy ko na nie swo ich obo wiąz ków27.

Nie wie le dłu żej, bo od wrze śnia 1944 r., pra co wał w od dzia le bu dow la nym Sta ni sław
Krza now ski. Ską di nąd wia do mo, że uro dził się 27 kwiet nia 1923 r. w Kro śnie i był za -
wo do wym kie row cą. 15 stycz nia zo stał osa dzo ny w obo zie kon cen tra cyj nym Gross -Ro -
sen. Tym sa mym trans por tem przy był tam Ta de usz Cza ja, któ ry pra co wał w Ber tha werk
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23 Zob. http://www.sto ria eme mo ria di bo lo gna.it/ma la gu ti -ar nal do -512862-per so na (do stęp 9 II 2017 r.).
24 AP w Po zna niu, Ak ta mia sta Po zna nia, Kar to te ka ewi den cji lud no ści (1870–1931). Por. też

przyp. 28.
25 M. Spo erer, op.�cit., s. 106.
26 W. Abel shau ser wspo mi na o 200 „ukra iń skich «ostar be ite rach»”, któ rzy zi mą 1945 r. wy co fy wa li

się wraz z 4250 nie miec ki mi pra cow ni ka mi Ber tha werk przez Su de ty w kie run ku Ba wa rii. Więk szość
z tych Ukra iń ców w La sko wi cach Oław skich mia ła je go zda niem wy ko ny wać pra ce urzęd ni cze. Wia do -
mo, czym zaj mo wa ło się w za kła dzie za le d wie dwóch Ukra iń ców, któ rych do ty czą za cho wa ne ma try -
ce – je den z nich był ro bot ni kiem po moc ni czym, dru gi zaś ślu sa rzem. Zob. W. Abel shau ser, op.�cit.,
s. 398.

27 We dług ma try cy Hen ryk Śli wow ski uro dził się 31 I 1933 r. Fak tycz nie jed nak na le ży go utoż sa -
miać z an ty kwa riu szem Hen ry kiem Śli wow skim, uro dzo nym 31 I 1932 r., któ ry w 1989 r. z po wo du
swo jej dzia łal no ści w Sto wa rzy sze niu Eko lo gów „Gniew ni” był roz pra co wy wa ny ope ra cyj nie przez Wy -
dział VI wał brzy skiej Służ by Bez pie czeń stwa. Zob.: AIPN Wr, 00204/21, Kar to te ka od two rze nio wa
WUSW w Wał brzy chu; ko re spon den cja z Ar tu rem Śli wow skim w ar chi wum au to ra. 
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od po cząt ku grud nia 1944 r., a już w stycz niu zo stał aresz to wa ny za po ma ga nie więź -
niom (do star cza nie im żyw no ści i wy sy ła nie gryp sów) oraz współ udział w zor ga ni zo wa -
niu gru po wej uciecz ki pol skich ro bot ni ków przy mu so wych. Moż na przy pusz czać, że
Krza now ski rów nież uczest ni czył w dzia ła niach, z po wo du któ rych re pre sjo no wa no Cza -
ję. W Gross -Ro sen obaj by li pra cow ni cy Krup pa prze by wa li krót ko. Już ran kiem 9 lu te -
go we pchnię to ich do wa go nów w gru pie 6000 więź niów ewa ku owa nych do Mau thau sen.
Cza ja pa mię tał po wie lu la tach, że na kil ku dnio wą po dróż, któ ra dla wie lu oka za ła się
być ostat nią, każ dy z nich otrzy mał bo che nek chle ba, kon ser wę i kost kę mar ga ry ny. Pod -
czas trans por tu nie do sta wa li w ogó le je dze nia ani pi cia. Do Mau thau sen do tar li 15 lu te -
go. Po dwu mie sięcz nej kwa ran tan nie Cza ja zo stał prze nie sio ny do po do bo zu Gu sen II,
do pra cy w za kła dzie fir my Mes ser sch mitt, gdzie na po cząt ku ma ja 1945 r. do cze kał wy -
zwo le nia. Krza now ski zmarł w Mau thau sen nie speł na trzy ty go dnie wcze śniej28. 

Los Czai i Krza now skie go po dzie lił rów nież Václav Chytrý – Czech z Pro tek to ra tu,
któ ry do je sie ni 1944 r. pra co wał w La sko wi cach, na stęp nie zo stał aresz to wa ny, po czym
w stycz niu 1945 r. tra fił do Gross -Ro sen, a stąd do obo zu kon cen tra cyj ne go Mit tel bau,
gdzie zmarł29. 

Uwię zie nia cy wil nych pra cow ni ków za pew ne nie by ły w Ber tha werk czymś wy jąt -
ko wym. Część za trzy mań nie wąt pli wie mia ła zwią zek z dra koń skim nad zo rem spra wo -
wa nym nad fa bry ką przez dzia ła ją ce go z ra mie nia Mi ni ster stwa Uzbro je nia i Pro duk cji
Wo jen nej Kar la -Ot to Sau ra, zna ne go z bez względ ne go dą że nia do za pew nie nia do staw
sprzę tu dla We hr mach tu. Już w paź dzier ni ku 1943 r. w za kła dzie zo stał usta no wio ny spe -
cjal ny peł no moc nik, któ ry miał dbać o spraw ny prze bieg pro duk cji. W grud niu 1944 r.,
po wi zy cie w La sko wi cach, Saur uznał m.in., że w fa bry ce na le ży „za pew nić per so ne lo -
wi ochron ne mu moż li wość sku tecz nej in ter wen cji, aby wy eli mi no wać wszel kie bu me -
lanc two”30. 

Więź nio wie za trud nie ni w Ber tha werk by li w więk szo ści pra cow ni ka mi nie wy kwa -
li fi ko wa ny mi, któ rych do pra cy przy ucza li spe cja li ści cy wil ni. Za rząd za kła du po cząt -
ko wo pla no wał po wie rzyć to szko le nie i funk cje bry ga dzi stów fa chow com uwię zio nym
w obo zie mi ło szyc kim. Osta tecz nie jed nak zre zy gno wa no z te go, być mo że z po wo du
bra ku od po wied nich kan dy da tów31. Sie dem na osiem za cho wa nych ma tryc do ty czą cych
więź niów za wie ra in for ma cje świad czą ce, że lu dzie ci – prze szko le ni wcze śniej lub też
nie – pra co wa li na sta no wi skach fa chow ców: to ka rzy, szli fie rzy, ślu sa rzy i wier ta czy.
Na tych sa mych płyt kach znaj du ją się skró ty MB 4/511 oraz MB 4/514, okre śla ją ce miej -
sce za trud nie nia owych więź niów w fa bry ce. Trud no wy ja śnić do kład ne zna cze nie li ter
MB, jed nak po wta rza ją ca się po nich cy fra zda je się przy naj mniej czę ścio wo po twier -
dzać, że „po cząt ko wo do koń ca 1943 r. za trud nio no ich [tzn. więź niów – przyp. S.B.]
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28 Zob.: ko pie do ku men tów z elek tro nicz nej ba zy da nych Mię dzy na ro do wej Służ by Po szu ki waw -
czej w Bad Arol sen do ty czą cych Sta ni sła wa Krza now skie go w ak tach spra wy Od dzia ło we go Ar chi wum
IPN we Wro cła wiu, BUWr III -55141-21/16; Ar chi wum Mu zeum Gross -Ro sen, sygn. 259/DP -A, Kwe -
stio na riusz wy peł nio ny przez Ta de usza Cza ję – by łe go więź nia obo zu kon cen tra cyj ne go Gross -Ro sen.

29 Ko pie do ku men tów z elek tro nicz nej ba zy da nych Mię dzy na ro do wej Służ by Po szu ki waw czej
w Bad Arol sen do ty czą cych Václa va Chy tre go w ak tach spra wy Od dzia ło we go Ar chi wum IPN we Wroc -
ła wiu, BUWr III -55141-21/16.

30 W. Abel shau ser, op.�cit., s. 392–393, 397.
31 T. Du min, op.�cit., s. 149–150, 158. 
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w od dzia łach 3–7 w ha li nr 4 i w od dzia łach 13–15 w ha li nr 5 […]. Wo bec sta łe go wzro -
stu licz by więź niów, w póź niej szym okre sie ha le 4 i 5 prze zna czo no tyl ko dla nich”32.

Więź nio wie sta li naj ni żej w hie rar chii pra cow ni ków za kła du, choć wca le nie mu si
o tym świad czyć fakt, że ad mi ni stra cja fa bry ki nie po słu gi wa ła się w swo jej do ku men ta -
cji ich na zwi ska mi, lecz je dy nie nu me ra mi nada ny mi im w obo zie ma cie rzy stym,
tj. Gross -Ro sen. Do wo dem ta kiej prak ty ki są nu me ry więź niów wy tło czo ne w ma try -
cach. Wy ni ka ła ona za pew ne z ko niecz no ści ewi den cjo no wa nia przez Ber tha werk licz -
by dnió wek nie wol ni czej pra cy ty się cy osa dzo nych oraz do ko ny wa nia płat no ści z te go
ty tu łu (6 ma rek dzien nie za każ de go za trud nio ne go)33.

Więź niów trak to wa no bar dzo bru tal nie. Pra co wa li na dwie dwu na sto go dzin ne zmia -
ny, pod ści słym nad zo rem straż ni ków i obo zo wych ka po, w nie ustan nym po śpie chu, któ -
ry miał za pew nić wy so ką wy daj ność. Każ de wyj ście do ustę pu wy ma ga ło zgo dy i by ło
kon tro lo wa ne z ze gar kiem w rę ku. Ze wspo mnień nie któ rych więź niów wy ni ka, że w cza -
sie pra cy nie otrzy my wa li po sił ku. Ka wę przy go to wa ną w ko tłach mo gli wy pić je dy nie
za zgo dą maj stra. Wszel kie na ru sze nia dys cy pli ny oraz błę dy po peł nio ne w cza sie zmia -
ny ka ra no po sztur chi wa niem i bi ciem że la znym prę tem lub gu mo wą pał ką. Czę sto zresz -
tą bez spe cjal ne go po wo du znę ca no się nad więź nia mi. Zła oce na pra cy mo gła
spo wo do wać prze nie sie nie do kar nej kom pa nii, co ozna cza ło śmierć w cią gu dwóch ty -
go dni z po wo du gło do wych ra cji żyw no ścio wych i zwięk szo ne go wy sił ku. W okre sie je -
sien no -zi mo wym ską po odzia nym więź niom szcze gól nie da wa ło się we zna ki zim no
pa nu ją ce w ha lach fa brycz nych. Przy roz sta wio nych na ten czas pie cy kach kok so wych
ogrze wać się mo gli tyl ko pra cow ni cy cy wil ni34. 

Po dob nie jak w przy pad ku pra cow ni ków cy wil nych sy tu acja po szcze gól nych więź -
niów by ła moc no zróż ni co wa na, za leż nie od ich przy na leż no ści et nicz nej. We dług by łe -
go więź nia obo zu w Mi ło szy cach Shmu ela Re ife ra naj cięż sze – wy ko ny wa ne
w naj gor szych wa run kach (wy łącz nie pod go łym nie bem, na wet w okre sie je sien no -zi -
mo wym) – pra ce, któ rych w mia rę moż li wo ści uni ka li przed sta wi cie le in nych na ro do -
wo ści, mu sie li wy ko ny wać Ży dzi35. 

Ad mi ni stra cja za kła du za uwa ża ła, że źle kar mie ni więź nio wie by li zbyt wy czer pa ni,
by pra co wać fi zycz nie, czę sto wręcz sła nia li się z wy cień cze nia. Wzmian ka na ten te mat
zna la zła się w spra woz da niu za li piec 1944 r., prze zna czo nym dla władz kon cer nu
w Essen. Za rząd fa bry ki miał po dej mo wać in ter wen cje w spra wie po pra wy wy ży wie nia
osa dzo nych, choć bra ku je in for ma cji o ich efek tach. Wia do mo na to miast, że pod ko -
niec 1944 r. (moż li we, że rów nież wcze śniej) za kład przy dzie lał pra cu ją cym więź niom
do da tek żyw no ścio wy w po sta ci 10 dag chle ba36.
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32 Ibi�dem, s. 149.
33 Ibi�dem, s. 137, 151.
34 A. Bułat, W. Do mi nik, op.�cit., s. 24; I. Pła czek, op.�cit., s. 115–118, 135, 143–144, 172, 194; B. Sa -

wic ka, op.�cit., s. 730. 
35 Li�ving�me�mo�ry…, s. 43–46.
36 T. Du min, op.�cit., s. 147; I. Pła czek, op.�cit., s. 172, 194. W. Abel shau ser twier dzi, że fir ma Krupp

nie mia ła żad ne go wpły wu na to, jak wy ko rzy sty wa no pra cę więź niów za trud nio nych przy bu do wie
obiek tów fa brycz nych, a tak że na spo sób, w ja ki by li trak to wa ni. Pod le ga li oni wy łącz nie Szta bo wi
Budow la ne mu Spe era, funk cjo nu ją ce mu w struk tu rze Or ga ni za cji Todt. Zob. W. Abel shau ser, op.�cit.,
s. 384–385, 642.
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Trze ba po wie dzieć, że for mal no praw ne róż ni ce sta tu su po szcze gól nych grup osób,
funk cjo nu ją ce za rów no wśród pra cow ni ków cy wil nych, jak i więź niów, nie kie dy oka zy -
wa ły się fik cją. Rze czy wi stość na zi stow skiej fa bry ki zbro je nio wej umoż li wia ła licz ne
od stęp stwa od sche ma tów na rzu ca nych przez sys tem. Uprzy wi le jo wa nie jed nych i zła
sy tu acja in nych by wa ły zmien ne, za leż nie od oko licz no ści, in dy wi du al nych po staw
i cech, względ nie za bie gów po szcze gól nych osób lub grup. Po twier dza ją to wspo mnie -
nia by łych więź niów obo zu mi ło szyc kie go. Jó zef Ko by liń ski za uwa ża, że „po za nie licz -
ną garst ką Niem ców, któ rzy przez swo ją gor li wość pra gną utrzy mać się w za kła dach,
wszy scy in ni pra cu ją pod przy mu sem. A więc nie wol ni kiem jest wię zień Po lak, Ro sja -
nin czy Fran cuz. Ta kim sa mym nie wol ni kiem jest ro bot nik cy wil ny – Czech – jest ich tu
naj wię cej, Fran cuz, Ukra iniec, a na wet Nie miec, [ale] nie hi tle ro wiec. At mos fe ra pra cy
wy bit nie nie wol ni cza”. Jed no cze śnie ten sam au tor twier dzi, że więź nio wie, któ rzy dzię -
ki pacz kom otrzy my wa nym od bli skich mie li spo ro ty to niu i żyw no ści, ko rum po wa li nie -
miec kich nad zor ców i nie mu sie li pra co wać. „Za bu tel kę wód ki i 100 pa pie ro sów moż na
ku pić każ de go Niem ca” – do da je. Dzi wiąc się na zi stom do pusz cza ją cym więź niów
do pra cy w fa bry ce zbro je nio wej, pod kre śla wresz cie, iż na wet kon tro li do kład no ści
produ ko wa nych czę ści uzbro je nia do ko ny wa li osa dze ni – prze waż nie Po la cy37. Z ko lei
Sta ni sław Ro man wspo mi na, że dzię ki przy ja znym sto sun kom utrzy my wa nym z maj -
strem gru pa wię zio nych ofi ce rów so wiec kich wy jąt ko wo otrzy my wa ła zu pę po zo sta wio -
ną w ko tłach przez pra cow ni ków cy wil nych38. 

Mó wiąc o ma try cach prze ka za nych do Od dzia łu IPN we Wro cła wiu, war to za sta no -
wić się nad zna cze niem dwu cy fro we go ko du, któ ry na nich umiesz cza no. Nie wąt pli wie
ka te go ry zo wał on pra cow ni ków pod wzglę dem ich przy na leż no ści et nicz nej. Moż li we,
że ów nu mer bra no pod uwa gę przy usta la niu przy słu gu ją cej na okre ślo nym sta no wi sku
wy so ko ści wy na gro dze nia lub upraw nień do otrzy my wa nia pre mii czy do dat ków39 w for -
mie ar ty ku łów żyw no ścio wych, hi gie nicz nych itp. Jest jed nak moż li we, że kod peł nił
jed no cze śnie, a na wet wy łącz nie, funk cję sta ty stycz ną i po rząd ko wą za ra zem, oraz po pro -
stu ozna czał nu mer szu fla dy lub cią gu szu flad, w któ rych prze cho wy wa no da ne pra cow -
ni ków okre ślo nych na ro do wo ści. Za ło że niu ta kie mu nie mu si prze czyć fakt, że kod 29
przy pi sa no za rów no je dy ne mu pra cow ni ko wi fi gu ru ją ce mu w oma wia nym zbio rze pły -
tek ja ko Czech (choć w gru pie osób przy na le żą cych do Pro tek to ra tu Czech i Mo raw
z pew no ścią prze wa ża li wła śnie Cze si), jak i ko bie cie okre ślo nej ja ko prze sie dlo na (skrót
Ums. od niem. Umsie�dle�rin). Szu fla da nr 29 w spe cjal nym re ga le mo gła być prze zna czo -
na do gro ma dze nia da nych osób, któ rych sta tus lub na ro do wość by ły w bar dzo nie wiel -
kim stop niu re pre zen to wa ne wśród za ło gi Ber tha werk. Szu fla da nr 26 mie ści ła by
na za sa dzie po kre wień stwa et nicz ne go za rów no płyt ki do ty czą ce Ukra iń ców, jak i ostar -
be ite rów, do któ rych – obok Ro sjan, Bia ło ru si nów czy Po la ków – mo gli na le żeć tak że
Ukra iń cy. 
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37 I. Pła czek, op.�cit., s. 171–172.
38 Ibi�dem, s. 186.
39 Za wy daj ną pra cę w za kła dach Krup pa więź niom nie kie dy przy zna wa no do dat ki żyw no ścio we

lub bo ny pre mio we war to ści jed nej mar ki, któ re moż na by ło wy ko rzy stać w kan ty nie obo zo wej, za mie -
nia jąc je na ki szo ną ka pu stę, bu ra ki lub kil ka pa pie ro sów. Zob.: T. Du min, op.�cit., s. 151; A. Bu łat,
W. Do mi nik, op.�cit., s. 24, 26; I. Pła czek, op.�cit., s. 146, 192.
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Matryca dotycząca pracownika Berthawerk w Laskowicach Oławskich

Matryca dotycząca włoskiego robotnika cywilnego Nicoli Ruccia

Matryca dotycząca emerytowanego proboszcza parafii ewangelickiej 
w Świdnicy Georga Wolfa

AIPN Wr

AIPN Wr

AIPN Wr
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*   *   *

Bo daj naj licz niej szy z za cho wa nych do na szych cza sów zbio rów ma tryc do ma szyn
ad re su ją cych z okre su II woj ny świa to wej zo stał od kry ty w 2000 r. w Ber li nie. Re iner
i Gu drun Ja nick – człon ko wie sto wa rzy sze nia Ber li ner Unter wel ten, zaj mu ją ce go się ba -
da niem oraz do ku men ta cją prze strze ni i obiek tów pod ziem nych – od kry li w bun krze
przy Kol l witz straße czte ry sta lo we re ga ły. Znaj do wa ły się w nich płyt ki z da ny mi oso -
bo wy mi pra cow ni ków spół ki ak cyj nej Lo renz pro du ku ją cej sprzęt elek tro nicz ny. Aż 3108
ma tryc do ty czy ło ro bot ni ków przy mu so wych. W tej gru pie zi den ty fi ko wa no: 1081 Bel -
gów, 629 Fran cu zów, 528 oby wa te li Związ ku So wiec kie go, 220 Po la ków, 216 Wło chów,
ale też mniej licz nych Hisz pa nów, Szwaj ca rów i Tur ków. Tak zwa na me ta lo wa kar to te -
ka zo sta ła prze ka za na Ar chi wum Pań stwo we mu w Ber li nie. Sto wa rzy sze nie po in for mo -
wa ło na swo jej stro nie in ter ne to wej, że dzię ki te mu od kry ciu kil ka dzie siąt osób mo gło
otrzy mać od szko do wa nia za pra cę przy mu so wą na rzecz III Rze szy40.

W Pol sce prze cho wy wa ne są dwa du że zbio ry ma tryc. Je den z nich po sia da Mu zeum
Wojsk Lą do wych w Byd gosz czy. Znaj du je się tam 1389 pły tek od na le zio nych w la -
tach 1987–1994 w dwóch róż nych miej scach na te re nie by łej fa bry ki spół ki ak cyj nej Dy -
na mit w Byd gosz czy, w któ rej pro du ko wa no ma te ria ły wy bu cho we oraz wy peł nia no ni mi
bom by lot ni cze i po ci ski ar ty le ryj skie dla We hr mach tu. Dal sze 205 ma tryc prze ka za no
do dys po zy cji Okrę go wej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich – In sty tu tu Pa mię ci
Na ro do wej w Byd gosz czy. Wkrót ce ich ba da niem za jął się Wy dział Kry mi na li sty ki miej -
sco we go Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych. Nie wia do mo, ja kie by ły dal -
sze lo sy tej gru py pły tek; za cho wał się je dy nie ich szcze gó ło wy opis. Byd go skie ma try ce
do ty czą osób za trud nio nych przy bu do wie fa bry ki (pra ce roz po czę to w 1939 r.) oraz
przy pro duk cji (od 1941 r.). Więk szość z nich sta no wi li ro bot ni cy przy mu so wi. Kil ku na -
stu z nich po twier dzi ło wia ry god ność in for ma cji od ci śnię tych w ma try cach i zło ży ło re -
la cje opi su ją ce ich pra cę dla spół ki Dy na mit41. 

Naj więk szą w Pol sce licz bę 1716 ma tryc prze cho wu je Mu zeum II Woj ny Świa to wej
w Gdań sku. Tam tej sze płyt ki two rzą dwa zbio ry. Pierw szy z nich do ty czy ro bot ni ków
gdań skich przed się biorstw prze my sło wych, zwłasz cza stocz ni (Schi chau -We rft Dan zig,
Dan zi ger We rft). By li wśród nich Niem cy, Po la cy, Fran cu zi, Wło si, a tak że oso by po cho -
dzą ce z te re nów Związ ku So wiec kie go za ję tych przez III Rze szę (Bia ło ru si ni, Ukra iń cy,
Ro sja nie) – nie któ re z nich zo sta ły okre ślo ne ja ko ochot ni cy. Dru gi zbiór obej mu je da ne
ad re so we miesz kań ców Gdań ska i oko lic (we dług in for ma cji prze ka za nej mu zeum przez
zna laz cę by ły one wy ko rzy sty wa ne przez je den z urzę dów pocz to wych). Za cho wa ły się
rów nież spe cjal ne me ta lo we szu fla dy, w któ rych prze cho wy wa no część ma tryc42. 

W In ter ne cie moż na zna leźć du żo in for ma cji o róż nej wiel ko ści zbio rach ma tryc
do ma szyn ad re su ją cych, wy two rzo nych w okre sie II woj ny świa to wej. War to wspo -
mnieć, że na po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych XX w. ucznio wie z Im bra mo wic w po wie -
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40 Die Zwang sar be iter kar tei. Ge schich te(n) aus gewählter Expo na te, http://ber li ner -unter wel -
ten.de/zwang sar be iter kar tei.485.0.html (do stęp 9 II 2017 r.).

41 Z. Grusz ka, Ta�blicz�ki�z Dy�na�mit�AG�vorm.�Al�fred�No�bel�and�Co�Brom�berg, Byd goszcz 2000, 
s. 59–60; idem, Lu�dzie�z ta�bli�czek, Byd goszcz 2010, s. 8–9, 42–82.

42 Ko re spon den cja z Mu zeum II Woj ny Świa to wej w Gdań sku w ar chi wum au to ra.
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cie świd nic kim ze bra li w po bli żu swo jej szko ły kil ka lub kil ka na ście ty się cy ma tryc z da -
ny mi oso bo wy mi i ad re sa mi osób za miesz ka łych na Dol nym i Gór nym Ślą sku. Nie wia -
do mo, ja ka in sty tu cja je wy ko rzy sty wa ła. W tym sa mym miej scu od na le zio no ele men ty
nie miec kie go umun du ro wa nia i ekwi pun ku żoł nier skie go oraz amu ni cję z cza sów
II wojny świa to wej. Moż li we więc, iż traf ne są przy pusz cze nia, że ma try ce te wy twa rza -
no i gro ma dzo no w związ ku z dzia ła nia mi mi li tar ny mi. Po nie waż ni ko go wów czas nie
in te re so wa ło, do cze go słu ży ły płyt ki, prze ka za no je na złom… Nie licz ne eg zem pla rze
zna le zio ne póź niej na tym sa mym te re nie są prze cho wy wa ne w Ża row skiej Izbie Hi sto -
rycz nej. Co istot ne, ko lej ne ma try ce, być mo że wy two rzo ne przez tę sa mą in sty tu cję,
zosta ły od kry te w po bli skich miej sco wo ściach Mar ci no wicz ki i Tar na wa43. 

War to wresz cie od no to wać, że w ar chi wum Od dzia łu IPN we Wro cła wiu oprócz zbio -
ru ma tryc wy ko rzy sty wa nych przez Ber tha werk znaj du ją się też 4 płyt ki zgro ma dzo ne
w nie zna nych bli żej oko licz no ściach przez by łą Od dzia ło wą Ko mi sję Ba da nia Zbrod ni
prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu – In sty tut Pa mię ci Na ro do wej we Wro cła wiu. Do ty czą
one przed wo jen nych miesz kań ców Świd ni cy, m.in. ak to ra miej sco we go te atru Jo se fa
Sehr broc ka oraz eme ry to wa ne go pro bosz cza pa ra fii ewan ge lic kiej Geo r ga Wol fa. Wy -
tło czo ne w nich da ne (m.in. na zwi sko, imię, miej sce i da ta uro dze nia, oby wa tel stwo, stan
cy wil ny, wy zna nie wła sne i ewen tu al ne go współ mał żon ka, licz ba dzie ci) po zwa la ją przy -
pusz czać, że na le ża ły do jed nej z tam tej szych in sty tu cji miej skich lub po wia to wych,
np. urzę du fi nan so we go44.

Tak zwa ne me ta lo we kar to te ki sta no wią waż ne źró dło hi sto rycz ne w ba da niach
nad funk cjo no wa niem sys te mu to ta li tar ne go w wy da niu na zi stow skim. O ich war to ści
in for ma cyj nej (zwłasz cza że w na tu ral ny spo sób zmniej sza się szan sa w uzy ska nie wy -
ja śnień od świad ków, tj. osób, któ rych na zwi ska zo sta ły wy tło czo ne na cyn ko wym pod -
ło żu) de cy du je przede wszyst kim moż li wość usta le nia, ja ka in sty tu cja wy two rzy ła
kon kret ne ma try ce. Dla te go tak istot ne jest zdo by cie moż li wie do kład nej wie dzy o miej -
scu zna le zie nia pły tek oraz o tym, co dzia ło się w okre ślo nej lo ka li za cji w cza sie woj ny. 

Ze wzglę du na wy jąt ko wą war tość źró dło wą tzw. me ta lo we kar to te ki przed się biorstw
czer pią cych ko rzy ści ze współ pra cy z na zi stow skim apa ra tem re pre sji na le ży trak to wać
ja ko pod le ga ją ce wie czy ste mu prze cho wy wa niu. Dzię ki wła ści wo ściom ma te ria łu, z któ -
re go wy ko na no ma try ce, i za sto so wa nej tech ni ce za pi su in for ma cji mo gą się one oka zać
je dy nym lub naj le piej za cho wa nym ro dza jem do ku men ta cji kon kret nej in sty tu cji. Z punk -
tu wi dze nia ar chi wi sty ki na le ża ło by ma try ce jed ne go wy twór cy trak to wać łącz nie ja ko
jed ną jed nost kę ar chi wal ną, ana lo gicz nie jak w przy pad ku tra dy cyj nych kar to tek pa pie -
ro wych. Je że li do stęp ne są in for ma cje na te mat ukła du, ja ki pier wot nie nada no ma try -
com w dys po nu ją cej ni mi ko mór ce or ga ni za cyj nej, trze ba oczy wi ście dą żyć do je go
od two rze nia. Je śli jed nak nie jest to moż li we, wska za ne jest za sto so wa nie ukła du al fa -
be tycz ne go lub wy ro zu mo wa ne go, uwzględ nia ją ce go od no to wa ne tre ści. W przy pad ku
ma tryc fa bry ki Krup pa w La sko wi cach Oław skich moż na np. wy od ręb nić se rie we dług
dwu cy fro we go ko du okre śla ją ce go na ro do wość pra cow ni ka, a we wnątrz nich uło żyć płyt -
ki w ko lej no ści al fa be tycz nej na zwisk. 
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43 Cyn�ko�we�płyt�ki�z Ża�ro�wa, http://www.zlo ty -po ciag.com/ar ty kul/442/cyn ko we -plyt ki -z -za ro wa (do -
stęp 9 II 2017 r.).

44 AIPN Wr, 6/68, Przed mio ty zgro ma dzo ne w wy ni ku nie usta lo nych prac ko mi sji.
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Osob nym pro ble mem jest spo sób kon ser wa cji ma tryc, czę sto za cho wa nych w bar dzo
złym sta nie wsku tek uszko dzeń me cha nicz nych i wie lo let nie go od dzia ły wa nia szko dli -
wych czyn ni ków. Nie wąt pli wie war to, by ta kwe stia sta ła się przed mio tem roz wa żań
i wy mia ny do świad czeń spe cja li stów. W Pol sce fa cho wym i zło żo nym za bie gom kon -
ser wa tor skim zo sta ły pod da ne – po wy ko na niu fo to gra fii do ku men tu ją cych pier wot ny
stan za cho wa nia – ma try ce prze cho wy wa ne przez Mu zeum II Woj ny Świa to wej w Gdań -
sku. Z in for ma cji uzy ska nych dzię ki uprzej mo ści je go kon ser wa to ra, Szy mo na Bed na -
rza, wy ni ka, że w za leż no ści od ro dza jów uszko dzeń po szcze gól nych pły tek za sto so wa no
tam m.in. ką piel w pię cio pro cen to wym roz two rze wod nym kwa su cy try no we go oraz
(w przy pad ku pro duk tów ko ro zji znacz nie tward szych od me ta lo we go pod ło ża) me to dę
elek tro li tycz ną. Oczysz czo ne ma try ce prze my to, wy su szo no i pod da no pro ce so wi prosto -
wa nia, przy czym wy klu czo no agre syw niej sze za bie gi ze wzglę du na kru chość me ta lu
i zły stan je go za cho wa nia. Wresz cie zo sta ły one za bez pie czo ne dzie się cio pro cen to wym
roz two rem pa ra lo idu B -72 w to lu enie i za pa ko wa ne po dzie sięć sztuk w fo lio we wo recz -
ki z za mknię ciem żył ko wym45.

Za sto so wa nie ma szyn ad re su ją cych, cho ciaż by ło tyl ko jed nym z ele men tów skła do -
wych no we go mo de lu za rzą dza nia, kształ tu ją ce go się w XIX i XX w. pod wpły wem in -
du stria li za cji, nie wąt pli wie mo gło skut ko wać da le ko idą cy mi zmia na mi pro ce sów
ak to twór czych w ło nie in sty tu cji czy przed się biorstw, któ re sto so wa ły te urzą dze nia.
Intere su ją cym by ło by zba da nie po wyż sze go za gad nie nia na przy kła dzie kom plet ne go
zespo łu ar chi wal ne go, obej mu ją ce go za rów no me ta lo wą kar to te kę, jak i do ku men ta cję
ak to wą z okre su przed i po uży ciu ma szyn ad re su ją cych. 

Na le ży wresz cie pod kre ślić, że ma try ce – nie za leż nie od ich war to ści źró dło wej – mo -
gą być rów nież po strze ga ne ja ko cie ka we eks po na ty mu ze al ne i wy ko rzy sty wa ne za rów -
no w ce lach edu ka cyj nych, jak i w dzia ła niach po pu la ry zu ją cych za sób ar chi wal ny. 

S t R e S z c z e N i e

Od cza su do cza su na by łych zie miach III Rze szy włą czo nych do Pol ski po II woj nie świa to -
wej od kry wa ne są róż nej wiel ko ści zbio ry me ta lo wych ta bli czek z wy tło czo ny mi na pi sa mi, któ -
rych po cho dze nie i prze zna cze nie nie rzad ko bu dzi wąt pli wo ści. W paź dzier ni ku 2011 r. do za so bu
ar chi wal ne go Od dzia łu IPN we Wro cła wiu tra fi ło 117 te go ro dza ju do ku men tów, zgo ła nie ty po -
wych ze wzglę du na ich po stać fi zycz ną. Na cien kich cy no wych płyt kach o wy mia rach
55 × 108 mm me cha nicz nie od ci śnię to sze reg in for ma cji w ję zy ku nie miec kim. W 2004 r. – w po -
bli żu nie ist nie ją ce go dziś wie żow ca by łych Jel czań skich Za kła dów Sa mo cho do wych – je den
z uczniów oko licz nej szko ły zna lazł ta blicz ki roz rzu co ne na po lu or nym swo je go oj ca. Zde cy do -
wa na więk szość obiek tów jest w bar dzo złym sta nie – nie któ re są wy raź nie nad to pio ne, in ne sko -
ro do wa ne i po wy gi na ne, część za cho wa ła się tyl ko we frag men tach. Me ta lo we płyt ki by ły prze -
cho wy wa ne i wy ko rzy sty wa ne przez ad mi ni stra cję nie miec kiej fa bry ki zbro je nio wej Ber tha werk.
Wy ko rzy sty wa no je w ce lu uspraw nie nia funk cjo no wa nia fa bry ki pod wzglę dem ad mi ni stra cyj no -
-biu ro wym. 

Słowa kluczowe: maszyna adresująca, zakłady zbrojeniowe, Friedrich Krupp Berthawerk,
kartoteka osobowa, Laskowice Oławskie.

Matryce do maszyny adresującej w zasobie archiwalnym Oddziału Instytutu...
Z

asó
b

 ar
c

h
iw

aln
y

27

45 Ko re spon den cja z Szy mo nem Bed na rzem w ar chi wum au to ra.
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S u M M a R y

From time to time, in the area of former Third Reich incorporated to Poland after the Second
World War, numerous collections of metal plates with embossed inscriptions are found, whose
origin and purpose is often a mystery. In October 2011, the archive of the Institute of National
Remembrance in Wrocław received 117 such items, non-typical in terms of their physical
characteristics. Thin, tin plates measuring 55 x 108 mm feature inscriptions in in German.
In 2004 – close to the office building of the Zakłady Samochodowe in Jelcz (Jelcz�Vehicle�Factory),
which no longer exists, one student froma nearby school found plates scattered on his father’s arable
land. Most of the objects are in a very poor condition – some of them were clearly melted, others
corroded and bent, whileothers are in pieces. The metal plates were kept and used by the
administration of the German armaments factory Berthawerk. They were used to improve factory
operations from the administrative point of view. 

Key words: addressing machine, armament factory, Friedrich Krupp Berthawerk, personal
files, Laskowice Oławskie.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 10, Warszawa 2017, s. 29–39

Ryszard Ziobroń

(Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie)

„Cichy” bohater. Historia
jednego znaleziska archiwalnego

Wio sną 2016 r. do rze szow skie go od dzia łu IPN zgło si ła się oso ba in for mu ją ca
o chę ci prze ka za nia zna le zi ska od kry te go pod czas prac po rząd ko wych na stry -
chu do mu przy ul. Dłu go sza w Rze szo wie. By ło to pu dło za wie ra ją ce kil ka -

na ście klisz fo to gra ficz nych szkla nych oraz jed ną bło nę ce lu lo ido wą. Po wstęp nych
oglę dzi nach i oczysz cze niu z ku rzu oka za ło się, że no śni ki są w dość do brym sta nie, choć
nie któ re mia ły śla dy uszko dzeń. By ły to kli sze ze zdję cia mi w więk szo ści po cho dzą cy -
mi z okre su dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go, wy ko na nymi z du żym kunsz tem ar ty -
stycz nym przez – jak się moż na by ło do my ślać – za wo do we go fo to gra fa. 

Wstęp na oce na te ma ty ki zna le zi ska, ma ją ce go cha rak ter ty po we go zbio ru ro dzin nych
fo to gra fii pa miąt ko wych, na su nę ła wąt pli wo ści, czy kwa li fi ku je się ono do włą cze nia
do za so bu ar chi wal ne go IPN, tym bar dziej że po sta cie wy stę pu ją ce na zdję ciach by ły
ano ni mo we. O kon ty nu owa niu opra co wa nia zbio ru za de cy do wa ła jed na kli sza przed sta -
wia ją ca por tre to we zdję cie pod ofi ce ra ar ty le rii w stop niu ka pra la. 

Na pod sta wie ele men tów wi docz nych na mun du rze moż na by ło stwier dzić, że woj -
sko wy słu żył w 22. puł ku ar ty le rii po lo wej. Świad czy ły o tym wy szy te na na ra mien ni -
kach licz by „22”, wid nie ją ca na blu zie od zna ka te goż puł ku, wresz cie em ble ma ty
na pat kach w po sta ci ga łąz ki je dli ny ze swa sty ką. Kor pu sów ki ta kie no szo ne są do dziś
przez wszyst kie od dzia ły for ma cji pod ha lań skich, do któ rych za li czał się – sta no wią cy
in te gral ną część 22. Dy wi zji Pie cho ty Gór skiej – 22. pułk ar ty le rii po lo wej1. Na zwę te -
go puł ku, po dob nie jak wszyst kich puł ków ar ty le rii po lo wej, zmie nio no roz ka zem Mi ni -
ster stwa Spraw Woj sko wych z 31 grud nia 1931 r. na pułk ar ty le rii lek kiej (22. pal).
Na od zna ce no szo nej przez ka pra la wi docz ne by ły ini cja ły w sta rej wer sji – „22 PAP”,
a po nie waż sa mą od zna kę przy zna wa no od 1930 r., moż na by ło z du żym praw do po do -
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1 R. Osiń ski, 22 pułk ar ty le rii lek kiej, Prusz ków 1993, s. 22.
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bień stwem stwier dzić, że fo to gra fia zo sta ła wy ko na na w tym że ro ku bądź na po cząt ku
lat trzy dzie stych XX w. Na dal jed nak nie moż na by ło usta lić toż sa mo ści pod ofi ce ra. 

Waż ny krok w opra co wa niu ko lek cji sta no wi ło wie lo krot ne po więk sze nie frag men tu
zdję cia przed sta wia ją ce go dziew czyn kę w stro ju pierw szo ko mu nij nym. Na znaj du ją cym
się przy niej dy plo mi ku uda ło się od czy tać na zwi sko: „Ci chów na”. Imię, nie ste ty, by ło
nie czy tel ne. Po skon tak to wa niu się z oso ba mi, któ re od na la zły kli sze, oka za ło się, że ro -
dzi na Ci chych to ich krew ni. Do dat ko wo uzy ska no in for ma cję, że na stry chu uda ło się
od na leźć jesz cze kil ka klisz oraz do ku men ty pa pie ro we. Wszyst ko to do star czo no wkrótce
do sie dzi by rze szow skie go od dzia łu IPN. 

Wśród klisz przekazanych w dru giej par tii znaj do wa ło się ko lej ne zdję cie por tre to we
wspo mnia ne go pod ofi ce ra ar ty le rii, w nie co in nym uję ciu i z tą róż ni cą, że na na ra mien -
ni kach umie jęt nie do re tu szo wa na by ła przez fo to gra fa trze cia bel ka, ozna cza ją ca sto pień
plu to no we go. Po zwo li ło to do my ślać się, że męż czy zna był pod ofi ce rem za wo do wym,
któ ry po otrzy ma niu awan su na plu to no we go za mó wił „zak tu ali zo wa nie” swo je go stop -
nia woj sko we go na po sia da nej fo to gra fii.

Klu czo wych in for ma cji po zwa la ją cych na zi den ty fi ko wa nie opi sy wa nej po sta ci
dostar czy ły od na le zio ne na stry chu do ku men ty pa pie ro we. By ły to: pro wa dzo na od ma -
ja 1942 r. do lu te go 1945 r. księ ga bu chal te ryj na za kła du ry mar skie go Wła dy sła wa
Cichego, kar ta mel dun ko wa i kar ta pra cy z okre su oku pa cji na le żą ce do We ro ni ki Ci chy,
kil ka ce gie łek z da ro wizn na róż ne ce le oraz in ne. 

Po prze pro wa dze niu kwe ren dy w ar chi wum Od dzia łu IPN w Rze szo wie oka za ło się,
że znaj du ją się w nim ak ta do cho dze nio wo -śled cze do ty czą ce Wła dy sła wa Ci che go,
a w nich m.in. kar ta dak ty lo sko po wa z dwo ma zdję cia mi sy gna li tycz ny mi wy mie nio ne -
go, wy ko na ny mi 10 kwiet nia 1945 r. Ana li za po rów naw cza tych zdjęć z fo to gra fią por -
tre to wą w mun du rze pod ofi ce ra ar ty le rii z ok. lat 1930–1931 nie po zo sta wia ła
wąt pli wo ści, że przed sta wia ją one tę sa mą oso bę. Był to Wła dy sław Ci chy – rze szow ski
ry marz, czy li rze mieśl nik zaj mu ją cy się wy ro bem sio deł i uprzę ży koń skich oraz skó rza -
nych pa sów trans mi syj nych.

Dzię ki in for ma cjom za miesz czo nym w pro to ko le prze słu cha nia Ci che go mo że my po -
znać do kład nie hi sto rię je go ży cia2. Uro dził się 3 mar ca 1905 r. w Rze szo wie, w ro dzi nie
An to nie go i Bro ni sła wy z do mu Bi łyk. Do szko ły po wszech nej uczęsz czał w Żyw cu.
Następ nie ter mi no wał u rze szow skie go mi strza ry mar skie go Fran cisz ka Ryl skie go przy
ul. Grun waldz kiej 44. W dru giej po ło wie lat dwu dzie stych  za trud nił się w Wy twór ni
Kuch ni Po lo wych w Rze szo wie -Sta ro ni wie, gdzie pra co wał ja ko ry marz. Po kil ku mie -
sią cach po wo ła no go do od by cia za sad ni czej służ by woj sko wej z przy dzia łem do 22. puł -
ku ar ty le rii po lo wej. Po jej za koń cze niu pow ró cił do daw ne go za kła du pra cy, któ ry w tym
cza sie dzier ża wi ła już pry wat na spół ka o na zwie Wy twór nia Ku chen Po lo wych i Sprzę -
tu Woj sko we go „Mars”. Pro du ko wa no w niej m.in. opa ko wa nia do pro chu i amu ni cji,
skrzyn ki do taśm amu ni cyj nych, ło pat ki, na czy nia bla sza ne, la wet ki i pro wad ni ce do ka -
ra bi nów ma szy no wych, wo zy ta bo ro we, łóż ka woj sko we, tor by skó rza ne, a tak że bied ki
i ta czan ki dla pie cho ty3.

2 AIPN Rz, 050/1138, Pro to kół prze słu cha nia Wła dy sła wa Ci che go przez ofi ce ra śled cze go chor. Jó -
ze fa Ol szo we go z WUBP w Rze szo wie, 12 VIII 1949 r., s. 19–20.

3 J. Maj ka, Gar ni zon Rze szów w la tach 1918–1939, Rze szów 2005, s. 227.
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Władysław Cichy w mundurze kaprala artylerii.

Na zdjęciu widoczne elementy mundury świadczące o przynależności pułkowej: 

1) odznaka pamiątkowa 22. pułku artylerii polowej (powiększona po prawej), 

2) liczba „22”na naramienniku, 

3) gałązka jedliny ze swastyką na patce

Fotografia rodziny Cichych. Siedzą od prawej: ojciec Antoni, 

matka Bronisława, nad nią stoi Władysław Cichy. 

Pozostali to prawdopodobnie jego siostry i brat Rudolf

AIPN Rz

AIPN Rz

AIPN Rz
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W „Mar sie” Ci chy pra co wał przez mie siąc, po czym wy je chał do Kra ko wa, gdzie za -
trud nił się ja ko cze lad nik u maj stra ry mar skie go P. Pa ra fiń skie go4 przy ul. Dłu giej 36.
W 1930 r. wstą pił ochot ni czo do woj ska, pra gnąc słu żyć ja ko pod ofi cer za wo do wy.
Wysła no go na pół ro ku do szko ły pod ofi cer skiej ar ty le rii w To ru niu, po ukoń cze niu
której otrzy mał sto pień plu to no we go i przy dział do swo je go ma cie rzy ste go 22. puł ku
arty le rii po lo wej.

Słu żył tam ja ko pod ofi cer za przę go wy, wy ko nu jąc waż ną i od po wie dzial ną pra cę.
Do je go obo wiąz ków na le ża ło szko le nie jezd nych, czy li ar ty le rzy stów nie zaj mu ją cych
się bez po śred nio ob słu gą dział, ale czu wa ją cych nad ich trans por tem. W puł ku do ciąg -
nię cia ar mat i hau bic uży wa no za przę gów kon nych, skła da ją cych się z trzech par ko ni
do każ de go dzia ła. W skład ba te rii wcho dzi ły stan dar do wo 4 dzia ła. Ko nie uży wa ne by -
ły tak że do cią gnię cia jasz czy z amu ni cją i ta bo rów. Pod ofi cer za przę go wy m.in. in stru -
ował jezd nych, jak ob cho dzić się z koń mi, uczył ich sio dła nia i pra wi dło we go ubie ra nia
zwie rząt do za przę gu. Od po wie dzial ny był tak że za kon ser wa cję koń skich rzę dów (sio -
deł i osprzę tu) oraz szo rów, czy li uprzę ży5. Wy ko ny wa ny w cy wi lu za wód ry ma rza oraz
prak ty ka w za kła dach pro duk cji woj sko wej do sko na le przy go to wa ły go do no wej funk -
cji, czy niąc z nie go cen ne go fa chow ca.

W 1939 r. plut. Ci chy wy ru szył na woj nę ja ko pod ofi cer za przę go wy 7. ba te rii III dy -
wi zjo nu 22. pal, uzbro jo nej w hau bi ce po lo we 100 mm wz. 14/196. Z tą ba te rią prze szedł
chlub ny szlak bo jo wy III dy wi zjo nu pra wie do sa me go koń ca. Oko ło 13 wrze śnia w po -
bli żu Hu ty Ko mo row skiej w pow. kol bu szow skim zo stał cięż ko ran ny ku lą dum -dum
w no gę. Niem cy prze wieź li go póź niej do szpi ta la woj sko we go w Rze szo wie. Po nie waż
bra ko wa ło tam miejsc, oj cu ran ne go – An to nie mu, uda ło się uzy skać zgo dę na kon ty nu -
owa nie le cze nia w do mu. 

Wła dy sław Ci chy, do szedł szy nie co do zdro wia, otwo rzył w 1942 r. wła sny za kład
ry mar ski przy pl. Wol no ści 19 (ów cze śnie Neu markt 19). Zdał też eg za min mi strzow ski
w swo im za wo dzie. Wkrót ce też wcią gnię to go do służ by w Ar mii Kra jo wej, w któ rej
otrzy mał pseu do nim „Bro nek”. Je go lo kal do sko na le nada wał się na kon spi ra cyj ną
skrzyn kę pocz to wą, w któ rej za wsze moż na by ło zo sta wić czy też ode brać za ha słem li -
sty, pa kun ki lub pod ziem ne ga zet ki. Wi zy ty ob cych, ze wzglę du na pro wa dzo ną dzia łal -
ność usłu go wą, nie wzbu dza ły u ni ko go po dej rzeń. 

Skrzyn ka czyn na by ła do cza su roz po czę cia walk o Rze szów w sierp niu 1944 r. W li -
sto pa dzie 1944 r. wła dze kon spi ra cyj ne wzno wi ły jej dzia łal ność. Funk cjo no wa ła
do stycz nia 1945 r., po czym Wła dy sław Ci chy – wy czu wa jąc nie bez pie czeń stwo – zwró -
cił się o jej za mknię cie. Nie dłu go po tem, 6 mar ca 1945 r., zo stał aresz to wa ny przez funk -
cjo na riu szy WUBP w Rze szo wie. Po aresz to wa niu był wię zio ny przez 5 mie się cy.
Śledz two by ło pro wa dzo ne przez Sek cję 8 Wy dzia łu I WUBP (kontr wy wiad), kie ro wa -
ną od 1 czerw ca 1945 r. przez „kuj by sze wia ka” ppor. Mie czy sła wa Gries gra be ra7.

4 W pro to ko le prze słu cha nia z 12 VIII 1949 r. po da no błęd nie: Per a fiń skie go.
5 R. Osiń ski, op. cit., s. 16.
6 Ibi dem, s. 25, 47.
7 AIPN Rz, 050/1138, Akt oskar że nia prze ciw ko Wła dy sła wo wi Ci che mu oskar żo ne mu w[edłu]g

art. 1 De kre tu PKWN z dnia 30 X 1944 r., 1 VI 1945 r., s. 16; Twa rze bez pie ki w Pol sce po łu dnio wo -

-wschod niej 1944–1990. Ob sa da sta no wisk kie row ni czych Urzę du Bez pie czeń stwa i Służ by Bez pie czeń -

stwa. In for ma tor per so nal ny, red. J. Iz deb ski, K. Kacz mar ski, M. Krzysz to fiń ski, Rze szów 2007,
s. 182–183.
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Oficerem śled czym był na to miast Izy dor Urbo wicz. Obaj funk cjo na riu sze, jak się póź -
niej oka za ło, sa mi wkrót ce na ra zi li się „bez pie ce”8.

Roz pra wa są do wa od by ła się 10 lip ca 1945 r. w lo ka lu Woj sko we go Są du Gar ni zo -
no we go w Rze szo wie. Aresz tan ta do pro wa dzo no z wię zie nia na rze szow skim Zam ku.
Pod czas roz pra wy plut. Ci chy, oskar żo ny z art. 1 De kre tu PKWN z 30 paź dzier ni ka
1944 r. o ochro nie pań stwa, od wo łał część swo ich ze znań, tłu ma cząc w trak cie roz pra -
wy, że na UB mó wił to, co chcie li usły szeć, gdyż „chciał się stam tąd wy do stać jak
najprędzej”9. 

Sąd pod prze wod nic twem kpt. dr. Ja na Lu ba czew skie go ska zał ob wi nio ne go na 2 lata
wię zie nia oraz rok utra ty praw pu blicz nych i oby wa tel skich praw ho no ro wych. Jed no -
cze śnie, „ma jąc na uwa dze nie wiel kie na si le nie złej wo li u oskar żo ne go”10 oraz fakt za -
prze sta nia przez nie go dzia łal no ści kon spi ra cyj nej w stycz niu 1945 r., a tak że to, że
w 1939 r. wal czył za oj czy znę i zo stał cięż ko ran ny, za wie sił wy ko na nie ka ry na okres
ro ku. Do dat ko wo ska za ne mu na po czet orze czo nej ka ry za li czo no mie sią ce po by tu w wię -
zie niu od dnia aresz to wa nia, tj. 6 mar ca 1945 r.11

Wy rok ten nie wąt pli wie sta no wił suk ces Wła dy sła wa Ci che go i je go obroń cy dr. Jó -
ze fa Pi sar ka. Zwol nio ny z wię zie nia mógł wró cić do nor mal ne go ży cia. Nie na dłu go jed -
nak. Być mo że ktoś uznał, że w związ ku z wy da niem przez sąd wy ro ku w za wie sze niu
za ma ło od cier piał za swo ją dzia łal ność nie pod le gło ścio wą. Tym bar dziej że sę dzia, któ -
ry wy dał wy rok – kpt. Lu ba czew ski, był po dej rze wa ny o sprzy ja nie człon kom pod zie -
mia an ty ko mu ni stycz ne go po przez ce lo we prze kwa li fi ko wy wa nie za rzu tów na ko rzyść
są dzo nych, względ nie prze ka zy wa nie spraw do kom pe ten cji są dów po wszech nych ce -
lem uzy ska nia niż szych wy ro ków12. 12 sierp nia 1949 r. funk cjo na riu sze WUBP po now -
nie aresz to wa li Ci che go, z uwa gi na po dej rze nie, że kon ty nu uje on dzia łal ność
kon spi ra cyj ną. Pro wa dzo na prze ciw ko nie mu przez Wy dział IV WUBP w Rze szo wie
spra wa śled cza o czy ny z art. 86 par. 1 i 2 ko dek su kar ne go Woj ska Pol skie go nie przy -

8 Mie czy sław Gries gra ber awan so wał z cza sem na p.o. na czel ni ka Wy dzia łu „A”/Śled cze go WUBP
w Rze szo wie. Aresz to wa ny 10 II 1947 r., wy ro kiem WSR w War sza wie z 8 V 1948 r. zo stał zde gra do -
wa ny i ska za ny na 7 lat wię zie nia (po za sto so wa niu amne stii na 3,5 ro ku) za in ter wen cję w spra wie za -
trzy ma ne go człon ka Zrzeszenia „WiN” (Twa rze bez pie ki…, s. 182–183). Izy dor Urbo wicz po cho dził
z Wę glów ki k. Kro sna; od 7 V 1945 r. młod szy śled czy Sek cji 8 Wy dzia łu I WUBP w Rze szo wie, awan -
so wa ny na za stęp cę kie row ni ka tej sek cji; zde zer te ro wał z UB je sie nią 1945 r. (AIPN Rz, 488/1, Kar ta
ewi den cyj na współ pra cow ni ka Re sor tu Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go: Izy dor Urbo wicz, s. Mi cha ła,
ur. 20 VI 1923 r.).

9 AIPN Rz, 046/934, Od pis pro to ko łu po sie dze nia WSG z 10 VII 1945 r. w spra wie W. Ci che go.
(Do ku ment umiesz czo ny w tecz ce Ak ta śledz twa w spra wie o przy własz cze nie mie nia na le żą ce go
do PZL – Wy twór ni Sil ni ków nr 2 w Rze szo wie oraz o spo wo do wa nie po ża ru w ma ga zy nie te goż za kła -
du, pro wa dzo ne go prze ciw ko: Jan Ru dziń ski, imię oj ca: Szcze pan, ur. 8 III 1911 r., i in nym, tj. po dej rza -
nym o do ko na nie czy nów z art. 286 § 2 i art. 215 kk). W pro to ko le prze słu cha nia W. Ci che go
z 2 IX 1949 r. – za cho wa nym rów nież w od pi sie w Ak tach śledz twa w spra wie nie do peł nie nia obo wiąz -
ków służ bo wych, pro wa dzo ne go prze ciw ko: Edward Opa la, imię oj ca: Adam, ur. 3 III 1913 r., i in nym,
tj. po dej rza nym o po peł nie nie prze stęp stwa z art. 286 § 1 kk z 1932 r. (AIPN Rz, 050/1913,
k. 186) – Cichy po da je pew ne szcze gó ły do ty czą ce funk cjo no wa nia skrzyn ki kon spi ra cyj nej w je go
warsz ta cie i osób, z któ ry mi miał kon takt.

10 AIPN Rz, 190/307, Od pis wy ro ku WSG w spra wie Wła dy sła wa Ci che go z 10 VII 1945 r., s. 2.
11 Ibi dem.
12 AIPN Rz, 042/1932, Ma te ria ły ope ra cyj ne dot[yczą ce] Ja na Lu ba czew skie go, s. Fran cisz ka,

ur. 1 IV 1894 r., po dej rza ne go o dzia ła nie na ko rzyść są dzo nych człon ków Zrze sze nia „WiN”.
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Powiększenie dyplomika 

z widocznym nazwiskiem: Cichówna

Zdjęcie pierwszokomunijne 

jednej z sióstr Władysława Cichego

Jedna z „cegiełek” na odbudowę stolicy zakupiona w 1946 r. 

przez Władysława Cichego, a znaleziona na strychu domu przy ul. Długosza

AIPN Rz AIPN Rz

AIPN Rz
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Powiększony wycinek z odciskiem pieczęci z dwujęzycznym tekstem

Karta z księgi buchalteryjnej zakładu rymarskiego Władysława Cichego 

z okresu II wojny światowej

AIPN Rz

AIPN Rz
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nio sła jed nak niczego kon kret ne go. Osta tecz nie śledz two umo rzo no 12 grud nia 1949 r.
i po dej rza ne go zwol nio no do do mu.

Wła dy sław Ci chy ni gdy nie do cze kał się za ży cia za dość uczy nie nia za wy rzą dzo ne
mu krzyw dy. „Bez pie ka” da lej się nim okre so wo in te re so wa ła. W 1968 r. zak tu ali zo wa -
no je go ad res. W kar to te ce za pi sa no, że za miesz ki wał w Rze szo wie przy ul. 3 Ma -
ja 14a/13. W tym że ro ku za zna czo no, że pra cu je w Rze szow skim Przed się bior stwie
Pro duk cji Po moc ni czej13. Miał wów czas 63 la ta.

Póź niej zni ka ją o nim śla dy w za pi sach SB. Po je go śmier ci po wo li za tar ła się rów -
nież pa mięć o nim wśród lu dzi, tak że stał się – no men omen – ci chym i za po mnia nym
bo ha te rem, ja kich wie lu by ło w hi sto rii na szej oj czy zny. Gdy by nie przy pad ko we zna le -
zi sko na stry chu do mu przy ul. Dłu go sza, praw do po dob nie nikt by o nim nie pa mię tał.
A prze cież nie by ło by rze czą nie wła ści wą, gdy by rze szow scy rad ni na zwa li je go imie -
niem ja kąś, cho ciaż by bar dzo krót ką, uli cę na jed nym z no wo bu do wa nych osie dli. Uwa -
żam, że w peł ni na to za słu gu je.

Co do po zo sta łych osób wy stę pu ją cych na zdję ciach uda ło się z du żym praw do po do -
bień stwem zi den ty fi ko wać ro dzi ców Wła dy sła wa, tj. An to nie go i Bro ni sła wę, oraz usta -
lić, że po zo sta łe to naj praw do po dob niej ich dzie ci: Wła dy sław (zi den ty fi ko wa ny
z pew no ścią na trzech fo to gra fiach), je go dwaj bra cia – Ru dolf i Ma rian, oraz czte ry sio -
stry: Na ta lia – na uczy ciel ka szko ły po wszech nej w Ką ko lów ce ko ło Rze szo wa, Ire na – za -
wo do wy fo to graf i praw do po dob nie au tor ka zna le zio nych klisz, któ ra wraz z sio strą
Sa bi ną pro wa dzi ła wła sny za kład fo to gra ficz ny w Sie mia no wi cach, wresz cie czwar ta
siostra – We ro ni ka, z za wo du kraw co wa.

Kli sze ze zdję cia mi oraz do ku men ty ofia ro daw cy prze ka za li do Od dzia ło we go Ar -
chi wum IPN w Rze szo wie – w przy pad ku klisz: czę ścio wo w for mie ma te rial nej, czę -
ścio wo w for mie ob ra zów cy fro wych. Utwo rzo no z nich i z po zo sta łych ma te ria łów
Ko lek cję plut. Wła dy sła wa Ci che go. W ra mach tej ko lek cji wy od ręb nio no sześć jed no -
stek ar chi wal nych, za ty tu ło wa nych na stę pu ją co: „Zbiór klisz fo to gra ficz nych zna le zio -
nych na stry chu do mu przy ul. Dłu go sza w Rze szo wie, przed sta wia ją cych plut.
Wła dy sła wa Ci che go i człon ków je go ro dzi ny” (AIPN Rz, 580/1); „Kar ta mel dun ko wa
oraz kar ta pra cy, wy sta wio ne przez nie miec kie wła dze oku pa cyj ne dla We ro ni ki Ci -
chy – kraw co wej za miesz ka łej w Rze szo wie przy ul. Dłu go sza” (AIPN Rz, 580/2); „Księ -
ga bu chal te ryj na pra cow ni ry mar skiej rze szow skie go rze mieśl ni ka Wła dy sła wa Ci che go
pro wa dzo na od ma ja 1942 do lu te go 1945 r.” (AIPN Rz, 580/3); „Zbiór ce gie łek oraz
kwi tów po twier dza ją cych do ko na nie da ro wizn na Ko mi tet Oby wa tel ski Od bu do wy War -
sza wy, od bu do wę gma chu II Gim na zjum i Li ceum im. S. So biń skie go w Rze szo wie oraz
in nych” (AIPN Rz, 580/4); „Zbiór kwi tów róż nych za kła du ry mar skie go Wła dy sła wa Ci -
che go z dru giej po ło wy lat 40.” (AIPN Rz, 580/5).

Ostat nia jed nost ka utwo rzo na w ra mach ko lek cji, za ty tu ło wa na „Ma te ria ły zwią za ne
z I Li ceum Ogól no kształ cą cy m im. S. Ko nar skie go w Rze szo wie z lat 1983–1989” (AIPN
Rz, 580/6), za wie ra prze ka za ne przez ofia ro daw ców do ku men ty nie zwią za ne bez po śred -
nio z plut. Wła dy sła wem Ci chym. Po sia da ją one jed nak pew ną war tość hi sto rycz ną,
w tym w szcze gól no ści nu me ry hu mo ry stycz ne go pi sma uczniow skie go „Sza ra czek”,

13 AIPN Rz, 050/1138, Kar ta E -15 na Wła dy sła wa Ci che go wy peł nio na 4 IV 1968 r. przez KW MO
w Rze szo wie, s. 3–4.
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Zdjęcia sygnalityczne Władysława Cichego wykonane przez WUBP w Rzeszowie 

w trakcie śledztwa

sta no wią ce go cie ka wy – jak się wy da je nie za leż ny – ewe ne ment w rze czy wi sto ści śro -
do wisk szkół śred nich PRL.

Ma te ria ły ze wspo mnia nej jed nost ki nie wy ma ga ły więk szych za bie gów kon ser -
watorskich, w prze ci wień stwie do wy mie nio nych wcze śniej. Te ostat nie w du żej czę ści
były nie ja ko „za im pre gno wa ne” gru bą war stwą ku rzu, któ ry w ra mach prac kon ser wa -
tor skich de li kat nie usu nię to, umoż li wia jąc od czy ta nie tre ści. Kli sze szkla ne do dat ko wo
ostroż nie prze my to de ter gen tem od stro ny, gdzie szkło nie by ło po kry te emul sją fo to gra -
ficz ną, od sła nia jąc w du żej mie rze pier wot ne pięk no ska no wa nych ob ra zów. Ofia ro -
dawcom prze ka za no ko pię DVD z za pi sem zdi gi ta li zo wa nych fo to grafii.

Koń cząc, wy pa da tyl ko zwró cić się do osób bę dą cych w po sia da niu in te re su ją cych
ma te ria łów, ma ją cych war tość hi sto rycz ną, o prze ka za nie ich lub udo stęp nie nie pra cow -
ni kom IPN ce lem sko pio wa nia, tak by mo gły one słu żyć ba da czom w od kry wa niu nie -
zna nych kart hi sto rii na sze go kra ju.
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Działoczyny – ćwiczenia z obsługi haubicy polowej 100 mm, wz. 1914/19 

w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu. 

W haubice tego typu była wyposażona 7. bateria III dywizjonu, 

w której walczył we wrześniu 1939 r. plut. Władysław Cichy

Przeprawa baterii haubic polowych 155 mm, wz. 1917 po moście łyżwowym

zbudowanym przez saperów. W zaprzęgu ciągnącym haubicę 

widoczną w centrum obrazu regulaminowo na lewym koniu pary dyszlowej 

siedzi jezdny. Lata trzydzieste XX w.

AIPN Rz

AIPN Rz
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S T R e S Z C Z e N I e

Wio sną 2016 r. do Od dzia łu IPN w Rze szo wie zgło si ła się oso ba wy ra ża ją ca chęć prze ka za nia
zna le zi ska od kry te go pod czas prac na stry chu do mu. By ło to pu dło za wie ra ją ce kil ka na ście klisz
fo to gra ficz nych szkla nych oraz jed ną bło nę ce lu lo ido wą, na któ rych znaj do wa ły się zdję cia w więk -
szo ści po cho dzą ce z dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go. Wstęp na oce na te ma ty ki zna le zi ska na -
su nę ła wąt pli wo ści, czy kwa li fi ku je się ono do włą cze nia do za so bu ar chi wal ne go IPN. O kon ty -
nu owa niu opra co wa nia zbio ru za de cy do wa ła jed na kli sza przed sta wia ją ca por tre to we zdję cie
pod ofi ce ra ar ty le rii. Klu czo wych in for ma cji po zwa la ją cych na zi den ty fi ko wa nie opi sy wa nej po -
sta ci do star czy ły od na le zio ne na stry chu do ku men ty pa pie ro we, w tym: księ ga bu chal te ryj na za -
kła du ry mar skie go Wła dy sła wa Ci che go pro wa dzo na od ma ja 1942 r. do lu te go 1945 r., kar ty mel -
dun ko wa i pra cy z okre su oku pa cji na le żą ce do We ro ni ki Ci chy, kil ka ce gie łek z da ro wizn na róż ne
ce le. Po prze pro wa dze niu kwe ren dy w ar chi wum Od dzia łu IPN w Rze szo wie oka za ło się, że znaj -
du ją się w nim ak ta do cho dze nio wo -śled cze do ty czą ce lo kal ne go ry ma rza Wła dy sła wa Ci che go.
Dzię ki in for ma cjom za miesz czo nym w pro to ko le prze słu cha nia Ci che go mo że my po znać do kład -
nie hi sto rię je go ży cia. 

Sło wa klu czo we: Wła dy sław Ci chy, fo to gra fie, kli sze fo to gra ficz ne, ak ta do cho dze nio wo -śled -
cze, Rze szów.

S U m m A R y

In the spring of 2016, a person came to the Institute of National Remembrance in Rzeszów,
who wanted to hand over a find discovered in the attic. It was a box with a few dozen glass
photographic plates and one celluloid film which presented photos mostly from the Interwar Period.
An initial analysis of the find raiseddoubts as to whether it could be qualified and included in the
archives of the Institute of National Remembrance. However, workcontinued because of a single
film presenting a portrait of anon-commissioned artillery officer. Key information was found in the
papers in the attic that led to the identification of this person, including: an accountant ledger of
the Władysław Cichy saddlers company kept from 1942 until February 1945, a registration card
and labour card from the occupation period in the name of Weronika Cichy, a few donations from
various sources. After an inquiry conducted in the archive of the Institute of National Remembrance
in Rzeszów, some investigation files were found concerning local saddler Władysław Cichy. Based
on information included in the interrogation report of W. Cichy, we may discover this man's history. 

Key words: Władysław Cichy, photographies, photographic films, investigation files, Rzeszów.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 10, Warszawa 2017, s. 41–114

Wojciech Kujawa
(Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)

Materiały dotyczące Iranu 
i jego obywateli 

po II wojnie światowej 
w zasobie archiwalnym

Instytutu Pamięci Narodowej.
Rekonesans badawczy

Pol ska od wie ków utrzy my wa ła sto sun ki dy plo ma tycz ne z Ira nem (Per sją)1. Ich po -
czą tek da tu je się od 1474 r., kie dy król Ka zi mierz Ja giel loń czyk przy jął po sel stwo
per skie. Po I woj nie świa to wej, w 1919 r., Iran (Per sja) uznał nie pod le głość pań -

stwa pol skie go2. Oba kra je 19 mar ca 1927 r. pod pi sa ły trak tat o przy jaź ni, a w paź dzier -
ni ku na stęp ne go ro ku na wią za no sto sun ki dy plo ma tycz ne na szcze blu po selstw3.
W okre sie mię dzy wo jen nym w Ira nie dzia ła ły Kon su lat RP w Te bri zie (1928–1931) i Po -
sel stwo RP w Te he ra nie (1929–1939), któ re go kom pe ten cja te ry to rial na obej mo wa ła tak -
że Irak i Afga ni stan4. W cza sie II woj ny światowej Iran utrzy my wał sto sun ki z Rzą dem
RP na Uchodź stwie. W 1942 r. w je go gra ni cach zna la zła się ar mia gen. An der sa (wraz
z lud no ścią cy wil ną). Irań czy cy z ser decz no ścią przy ję li pol skich oby wa te li i ofe ro wa li
po moc5, np. w Is fa ha nie zor ga ni zo wa no oko ło 20 szkół z in ter na ta mi dla prze szło 2500
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1 W 1935 r. do szło do zmia ny na zwy z Ce sar stwa Per sji na Ce sar stwo Ira nu, a w 1979 r. – na Is lam -
ska Re pu bli ka Ira nu.

2 War to pod kre ślić, że Iran (Per sja) ni gdy nie uznał roz bio rów Pol ski.
3 Wy mia na przed sta wi cie li dy plo ma tycz nych na stą pi ła w 1925 r., a więc jesz cze przed ofi cjal nym

na wią za niem sto sun ków.
4 Sto�sun�ki�dy�plo�ma�tycz�ne�Pol�ski 1944–1979.�In�for�ma�tor, t. V: Afry�ka�i Bli�ski�Wschód, War sza -

wa 1982, s. 131.
5 Na te mat exo du su zob. m.in.: Po�la�cy�w Ira�nie 1942–1945, t. 1: An�to�lo�gia, oprac. i red. A.K. Kunert,

A. Prze woź nik, R.E. Sto lar ski, War sza wa 2002; P. Ża roń, Ar�mia�Pol�ska�w ZSRR,�na Bli�skim�i Środ�kowym�
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pol skich dzie ci. Uzna nie dla rzą du lon dyń skie go Iran wy po wie dział la tem 1945 r. Am -
ba sa dor Ira nu w Mo skwie po wia do mił wów czas przed sta wi cie la Lon dy nu o uzna niu
Tym cza so we go Rzą du Jed no ści Na ro do wej. W tym sa mym ro ku na wią za no sto sun ki mię -
dzy obo ma kra ja mi na szcze blu po selstw, któ re 24 ma ja 1962 r. pod nie sio no do ran gi am -
ba sad6. W ko lej nych dwóch de ka dach mię dzy kra ja mi utrzy my wa ły się do bre sto sun ki,
o czym świad czą licz ne wi zy ty dy plo ma tycz ne oraz wie le pod pi sa nych umów, w tym
han dlo wych. Po re wo lu cji is lam skiej w 1979 r. Pol ska uzna ła no we wła dze, acz kol wiek
trud no ści po li tycz ne i go spo dar cze obu państw osła bi ły do tych cza so we wza jem ne
zaintere so wa nie7.

Sto sun ki dy plo ma tycz ne i kul tu ral ne oraz pro wa dze nie wy mia ny han dlo wej
wymagały za an ga żo wa nia apa ra tu bez pie czeń stwa w ce lu ochro ny in te re sów Pol ski i jej
oby wa te li. Po chod ną te go za an ga żo wa nia jest wy two rzo na do ku men ta cja, obec nie
przecho wy wa na w In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej. Mi mo że ma te ria ły do ty czą ce Ira nu
i je go oby wa te li za cho wa ły się nie kie dy frag men ta rycz nie, a za war te w nich in for ma cje
czę sto są  nie kom plet ne lub zdaw ko we, uka zu ją one kie run ki dzia łań służb wy wia dow -
czych i kontr wy wia dow czych. Wbrew od le gło ści dzie lą cej oba pań stwa i róż nic ustro jo -
wych czy spo łecz nych Iran cie szył się du żym za in te re so wa niem Pol ski i jej służb.
Uwi dacz nia się to tak że w za gad nie niach po ru sza nych w źró dłach, a by ły one bar dzo
zróż ni co wa ne. Do ku men ty prze cho wy wa ne w IPN są za tem nie tyl ko waż ne dla ba da -
czy apa ra tu bez pie czeń stwa, ale mo gą być tak że istot ne dla od twa rza nia sto sun ków pol -
sko -irań skich i hi sto rii te go bli skow schod nie go kra ju. Naj lep szym te go do wo dem jest
do ku men ta cja wy two rzo na w związ ku z przy jaz dami pa ry ce sar skiej do Pol ski. Na jej
pod sta wie bez pro ble mu moż na zrekonstruować prze bieg wi zyt czy po ru sza ne te ma ty
pod czas roz mów na naj wyż szym szcze blu. 

Wie lo ra kość kwe stii, któ re zna la zły się w źró dłach, spo wo do wa ła, że ar ty kuł po dzie -
lo no na trzy dzia ły. W pierw szym po krót ce omó wio no ty po we do ku men ty i dzia ła nia pol -
skie go kontr wy wia du wo bec Am ba sa dy Ce sar stwa Ira nu w Pol sce i je go pra cow ni ków.
War to za uwa żyć, że do ku men ta cja in wi gi la cji tej pla ców ki dy plo ma tycz nej koń czy się
na 1968 r. Nie od na le zio no ma te ria łów wska zu ją cych na dal sze pro wa dze nie spra wy,
a z pew no ścią mia ło to miej sce. W Ar chi wum IPN znaj du ją się na to miast ma te ria ły z ob -
ser wa cji po szcze gól nych przed sta wi cie li dy plo ma tycz nych, któ re mia ły miej sce w la tach
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Wscho�dzie, War sza wa 1981; A. Prze woź nik, Pol�skie� cmen�ta�rze� wo�jen�ne� w Ira�nie, War sza -
wa 2012; I. Beaupré-Stan kie wicz, D. Wasz czuk -Ka mie niec ka, J. Le wic ka -Ho wells, Is�fa�han�–�mia�sto
polskich�dzie�ci, Lon dyn 1988; A. Chi bow ski, Ka�płań�ska�ody�se�ja�ks.�Mi�cha�ła�Wil�niew�czy�ca�–�sy�bi�ra�ka,
ka�pe�la�na� w ar�mii� gen.� An�der�sa,� opie�ku�na� du�cho�we�go� pol�skich� sie�rot� w Per�sji� i No�wej� Ze�lan�dii,
Ząbki 2012; I. Si kor ska, Od śnie�gu�do słoń�ca, Lu blin 2010; A. Fi lip czak -Pu chal ska, Mo�je� tu�ła�cze
wspomnie�nia:�Sy�be�ria,�Iran,�Afry�ka 1941–1946, Szcze cin 2003; M. Ney -Krwa wicz, „Po�lak�w Ira�nie”
o mło�dych�i naj�młod�szych�uchodź�cach�pol�skich�z ZSRR�w Ira�nie�w la�tach 1942–1944, „Dzie je Naj now -
sze” 2014, nr 1, s. 85–110; K. Bła że jew ski, Z zie�mi�per�skiej�do Pol�ski, „Express Byd go ski”, 3 IV 2015 r.,
s. M16–M17; E. Du nin -Wil czyń ska, Pol�skie�szkol�nic�two�i oświa�ta�na Środ�ko�wym�Wscho�dzie�pod�czas
II woj�ny�świa�to�wej, „No wa Szko ła” 2015, nr 4, s. 44–52; S. Kal bar czyk, Z zie�mi�so�wiec�kiej�do per�skiej,
„Pa mięć.pl” 2016, nr 7–8, s. 28–33.

6 Sto�sun�ki�dy�plo�ma�tycz�ne�Pol�ski 1918–2009.�In�for�ma�tor, t. IV: Afry�ka�i Bli�ski�Wschód, red. K. Szcze -
pa nik, A. Her man -Łu ka sik, B. Ja nic ka, War sza wa 2010, s. 103.

7 K. Bru dziń ska, A. Gra dziuk, Ł. Ku le sa, P. Sa snal, D. Wnu kow ski, Kie�ru�nek�Iran!�Sto�sun�ki�pol�sko�-
-irań�skie�i moż�li�wo�ści�ich�roz�wo�ju, War sza wa 2014, s. 9, https://www.pism.pl/fi les/?id_plik=17711 (do -
stęp 9 VIII 2016 r.).

03_Kujawa:PA IPN 10  16.07.2018  20:18  Strona 42



sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych. W dru giej czę ści sku pio no się na wi zy tach dy plo -
ma tycz nych obu stron za rów no w Pol sce, jak i w Ira nie. Ostat ni dział do ty czy sy tu acji
w Ira nie i obej mu je wie le róż nych za gad nień. Z te go też po wo du jest on naj ob szer niej -
szy, lecz naj mniej jed no rod ny. Wska za no w nim na sto sun ko wo nie licz ne ma te ria ły na te -
mat Am ba sa dy PRL w Te he ra nie i dzia łań wy wia dow czych i kontr wy wia dow czych
pol skich służb. Naj wię cej jed nak miej sca po świę co no do ku men ta cji do ty czą cej sy tu acji
we wnętrz nej i po li ty ki za gra nicz nej Te he ra nu. Iran w XX w. był are ną wie lu istot nych
wy da rzeń po li tycz nych, w któ re an ga żo wa ły się świa to we mo car stwa i któ re wpły wa ły
na zmia nę ukła du sił na Bli skim Wscho dzie, a tym sa mym ude rza ły w ży wot ne in te re sy
jed nej ze stron glo bal ne go kon flik tu. Przy kła dem na to niech bę dzie udział w 1953 r.
ame ry kań skich i bry tyj skich sił w oba le niu pre mie ra Mo sad de gha i przy wró ce niu sza cha
na tron. Z te go też wzglę du każ da zmia na w tym kra ju by ła grun tow nie ana li zo wa na
w War sza wie. 

I. Irań czy cy W Pol sce

Po wo jen ne do ku men ty do ty czą ce oby wa te li Ira nu w Pol sce Lu do wej są nie zwy kle
skrom ne. Się ga ją one 1946 r. i do ty czą kwe stii przy zna nia (lub od mów) dla nich wiz8.
Ma te ria ły za wie ra ją kwe stio na riu sze i fo to gra fie pasz por to we, po da nia o przy zna nie wi -
zy, formularze wi zo we, ko re spon den cję i in ną do ku men ta cję po wsta łą w wy ni ku czyn -
no ści urzę do wych. Na po cząt ku lat pięć dzie sią tych spo rzą dzo no wy kaz oby wa te li
irań skich praw do po dob nie za re je stro wa nych w Biu rze Re je stra cji Cu dzo ziem ców, którzy
mie li na sta łe prze by wać w Pol sce. Za miesz czo no w nim za le d wie dwa dzie ścia na zwisk
wraz z da ny mi oso bo wy mi oraz miej scem pra cy i za miesz ka nia. Ską pość ma te ria łu źró -
dło we go unie moż li wia, nie ste ty, usta le nie, czy spis ten jest kom plet ny9.

am ba sa da ce sar stwa Ira nu w War sza wie

Du żo wię cej ma te ria łów przy no si dzia łal ność pol skich służb kontr wy wia dow czych.
Jed nym z ich pod sta wo wych dzia łań by ła in wi gi la cja pla có wek dy plo ma tycz nych funk -
cjo nu ją cych w Pol sce, a tak że ich pra cow ni ków. Na pod sta wie In struk cji prze wod ni czą -
ce go KdsBP nr 03/55 z 11 mar ca 1955 r. o za sa dach pro wa dze nia roz pra co wa nia
agen tu ral ne go i ewi den cji ope ra cyj nej w or ga nach bez pie czeń stwa PRL w ce lu kon tro -
lo wa nia m.in. za chod nich przed sta wi cielstw dy plo ma tycz nych za kła da no tecz ki obiek -

Materiały dotyczące Iranu i jego obywateli po II wojnie światowej...
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8 AIPN, 2496/39; AIPN, 2496/28. 
9 AIPN, 1550/2611, Wy kaz oby wa te li irań skich, b.d., b.p. Kwe stię po by tu oby wa te la Ira nu w PRL

bez waż nej wi zy, acz kol wiek w du żo póź niej szym okre sie, bo w 1981 r., po ru sza pi smo kie row ni ka Wy -
dzia łu Kon su lar ne go Am ba sa dy PRL w Te he ra nie Ja nu sza Ma zur ka z 14 V 1981 r. Zob. AIPN, 1594/729,
k. 26–27. Spra wy wi zo we w la tach 1974–1985 czy po słu gi wa nia się po 1979 r. przez oby wa te li Ira nu
róż ny mi wzo ra mi pasz por tów są po ru sza ne w ma te ria łach zgro ma dzo nych w tecz ce AIPN, 1594/551.
Z ko lei jed nost ka AIPN, 1098/13, t. 386 za wie ra pro jekt po ro zu mie nia mię dzy PRL a Ira nem z 1986 r.
w spra wie opie ki kon su lar nej nad oby wa te la mi jed ne go pań stwa prze by wa ją cy mi na te ry to rium pań stwa
dru gie go. Spra wy oby wa te li Ira nu w Pol sce, np. ze zwo le nia na sta ły po byt w kra ju czy na kup no nie ru -
cho mo ści, po ru sza ją do ku men ty m.in. w tecz kach: AIPN, 1121/98, t. 24; AIPN, 1594/703;
AIPN, 1594/719; AIPN, 1594/841; AIPN, 1596/42; AIPN, 1596/262; AIPN, 1596/291; AIPN, 1596/294;
AIPN, 1596/312; AIPN, 1596/316–318; AIPN, 1596/1020.
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to we i za gad nie nio we10. Ma te ria ły w nich zgro ma dzo ne wy ko rzy sty wa no do „ana li zy
cha rak te ru prze stęp czej dzia łal no ści wro gich ele men tów, do pra wi dło we go okre śla nia
tre ści i spo so bów prze pro wa dze nia naj bar dziej sku tecz nych przed się wzięć agen tu ral no -
-ope ra cyj nych, za pew nia ją cych wy kry cie, za po bie że nie i zli kwi do wa nie w po rę wro giej
dzia łal no ści na kon kret nych obiek tach lub w dzie dzi nie okre ślo nych za gad nień”11. W ra -
mach te czek obiek to wych i za gad nie nio wych nie roz pra co wy wa no ani nie re je stro wa no
kon kret nych osób. Czy nio no to w ra mach spraw ope ra cyj nych: agen tu ral nej, agen tu ral -
ne go spraw dze nia oraz ewi den cyj no -ob ser wa cyj nej. 

No wy po dział spraw wpro wa dzi ła In struk cja mi ni stra spraw we wnętrz nych nr 03/60
z 2 lip ca 1960 r. o pod sta wo wych środ kach i for mach pra cy ope ra cyj nej Służ by Bez pie -
czeń stwa. Zmie nio no w niej na zwy spraw ope ra cyj nych na spra wę roz pra co wa nia ope -
ra cyj ne go, spra wę ope ra cyj ne go spraw dze nia i spra wę ob ser wa cji ope ra cyj nej
(za cho wa no przy tym za sa dy ich wszczy na nia, zna ne z wcze śniej szych nor ma ty wów).
Co waż niej sze, do ku ment wpro wa dził no wą ka te go rię spraw – obiek to we. Za kła da no je
na in sty tu cje, „któ rych rze czy wi sty cha rak ter ce chu je wro gość do Pol ski Lu do wej”.
W ramach spraw obiek to wych kon tro lo wa no ca ło kształt dzia łal no ści tych or ga ni za cji
i ich pra cow ni ków, szcze gól nie „w za kre sie sty ków z oby wa te la mi”. Do nie przy ja znych
in sty tu cji za li czo no tak że pla ców ki dy plo ma tycz ne państw zza że la znej kur ty ny12. Za sa -
dy in wi gi lo wa nia przed sta wi cielstw dy plo ma tycz nych i ich pra cow ni ków nie co zmo dy -
fi ko wa ła In struk cja mi ni stra spraw we wnętrz nych o pra cy ope ra cyj nej Służ by
Bez pie czeń stwa re sor tu spraw we wnętrz nych z 1 lu te go 1970 r. Naj waż niej szą zmia ną
jest za stą pie nie spra wy ob ser wa cji ope ra cyj nej przez kwe stio na riusz ewi den cyj ny13.
Od tej chwi li przed sta wi ciel stwa dy plo ma tycz ne in wi gi lo wa no w ra mach spra wy obiek -
to wej (pro wa dzo nej cią gle), a na ich pra cow ni ków wszczy na no spra wę ope ra cyj ne go
spraw dze nia, spra wę ope ra cyj ne go roz pra co wa nia lub kwe stio na riusz ewi den cyj ny – za -
zwy czaj na okres po by tu dy plo ma ty na te re nie PRL14.

Kon tro lę ope ra cyj ną roz po star to tak że nad Po sel stwem, a na stęp nie (od 1962 r.)
Amba sa dą Ira nu w War sza wie. Pro wa dzo nej spra wie obiek to wej nada no kryp t. „Spar -
ta”. W za so bie ar chi wal nym In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej za cho wa ły się jej czte ry to my
o sy gna tu rze IPN BU 00231/303. Zgro ma dzo no w niej do ku men ty z lat 1951–1968. Ana -
li za ma te ria łów wska zu je, że w jed nost kach ar chi wal nych ze bra no do ku men ty róż nych
spraw do ty czą cych za rów no am ba sa dy, ja k i jej pra cow ni ków. Znaj du ją się w niej
np. pisma o zło że niu w ar chi wum spraw ewi den cyj no -ob ser wa cyj nych, a te, jak już
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10 P. Ple skot, Dy�plo�ma�ta,�czy�li�szpieg.�Dzia�łal�ność�służb�kontr�wy�wia�dow�czych�PRL�wo�bec�za�chod�-
nich�pla�có�wek�dy�plo�ma�tycz�nych�w War�sza�wie 1956–1989, cz. 1: Ge�ne�ra�lia, War sza wa 2013, s. 210–211.

11 In�struk�cja�prze�wod�ni�czą�ce�go�KdsBP�nr 03/55�z 11�mar�ca 1955�r.�o za�sa�dach�pro�wa�dze�nia�roz�pra�-
co�wa�nia�agen�tu�ral�ne�go�i ewi�den�cji�ope�ra�cyj�nej�w or�ga�nach�bez�pie�czeń�stwa�PRL [w:] In�struk�cje�pra�cy
ope�ra�cyj�nej�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa�(1945–1989), oprac. T. Ru zi kow ski, War sza wa 2004, s. 63.

12 K. Per sak, Spra�wa�Hen�ry�ka�Hol�lan�da, War sza wa 2006, s. 70; In�struk�cja�mi�ni�stra�spraw�we�wnętrz�-
nych�nr 03/60�z 2�lip�ca 1960�r.�o pod�sta�wo�wych�środ�kach�i for�mach�pra�cy�ope�ra�cyj�nej�Służ�by�Bez�pie�-
czeń�stwa [w:] In�struk�cje�pra�cy�ope�ra�cyj�nej…, s. 114. „Bez pie ka” pro wa dzi ła tak że spra wę obiek to wą
krypt. „Ze nit” do ty czą cą pla có wek państw so cja li stycz nych. Jej zmi kro fil mo wa ne 29 to mów moż na od -
na leźć w AIPN, 003188/34. 

13 In�struk�cja�mi�ni�stra�spraw�we�wnętrz�nych�o pra�cy�ope�ra�cyj�nej�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�re�sor�tu�spraw
we�wnętrz�nych z�1�lu�te�go 1970�r. [w:] In�struk�cje�pra�cy�ope�ra�cyj�nej…, s. 135–137.

14 P. Ple skot, Dy�plo�ma�ta…, s. 210.

03_Kujawa:PA IPN 10  16.07.2018  20:18  Strona 44



wspomnia no, z reguły za kła da no na po szcze gól ne oso by. Włą czo no do niej tak że do ku -
men ty spra wy ewi den cyj no -ob ser wa cyj nej15 krypt. „Ty grys”, pro wa dzo nej przy naj mniej
od lat pięć dzie sią tych na Po sel stwo Ira nu w War sza wie16. Bra ku je na to miast cha rak te ry -
stycz nych dla spraw obiek to wych do ku men tów o roz po czę ciu (lub prze kwa li fi ko wa niu)
spra wy krypt. „Spar ta”, pla nów pra cy i spra woz dań z ich re ali za cji, a tak że wnio sku o za -
koń cze nie in wi gi la cji pla ców ki dy plo ma tycz nej i zło że nie ma te ria łów w ar chi wum Biu -
ra „C” MSW. W to mie pierw szym ze bra no za tem do ku men ty do ty czą ce in wi gi la cji
po sel stwa i oby wa te li irań skich w la tach pięć dzie sią tych. Do ku men tem roz po czy na ją -
cym tę jed nost kę jest nie da to wa ny wy kaz per so ne lu przed sta wi ciel stwa w War sza wie,
któ re go kie row ni kiem był wów czas Isma il Me dj di17. W związ ku z tym, że 16 sierp -
nia 1951 r. roz po czął on urzę do wa nie w War sza wie, moż na za ło żyć, że do ku ment ten po -
cho dzi z począt ku lat pięć dzie sią tych, tym bar dziej że ko lej ny zgromadzony w tecz ce
no si da tę 28 listo pa da 1952 r. 

Znacz ną część to mu pierw sze go zaj mu ją ma te ria ły ope ra cyj ne. Nie kie dy są to je dy -
nie la ko nicz ne wnio ski o zło że nie spra wy do ar chi wum czy po kwi to wa nia od bio ru tecz -
ki prze sy ła nej mię dzy wy dzia ła mi18. Jed nak że czę sto jest to je dy ny ślad dzia łań
ope ra cyj nych i in wi gi la cji kon kret nych osób, np. pol skie go per so ne lu pla ców ki: po ko -
jów ki Pau li ny Sta wiarz czy za trud nio nych w kan ce la rii Je rze go Żół tow skie go, Zo fii
Mańkow skiej i Kry sty ny Sie miń skiej. 

Po dob ną funk cję peł nią tak że zle ce nia skła da ne przez po szcze gól ne jed nost ki „bez -
pie ki” na kon tro lę ko re spon den cji lub ob ser wa cję oby wa te li Ira nu. Dzię ki tym do ku men -
tom wie my, że przy naj mniej od 1955 r. sto so wa no per lu stra cję ko re spon den cji. W tym
ro ku na czel nik Wy dzia łu VIII De par ta men tu II KdsBP zwró cił się do na czel ni ka Wy dzia -
łu VII De par ta men tu IX KdsBP z proś bą o opra co wy wa nie do od wo ła nia ma te ria łów za -
gra nicz nych przy cho dzą cych do am ba sa dy i wy cho dzą cych z niej oraz prze sy ła nie ich
fo to ko pii do Wy dzia łu VIII19. 

Naj wię cej jed nak do ku men tów wy two rzy ło Biu ro „B” z ob ser wa cji za rów no pra cow -
ni ków20, jak i bu dyn ku sa me go przed sta wi ciel stwa przy ul. Ra szyń skiej 54. Nada no mu
kryp t. „R -54” (a po tem „Ty grys”). W jed no st ce zgro ma dzo no ko mu ni ka ty z ob ser wa cji
czy nio nej od li sto pa da 1954 r. do kwiet nia 1956 r. Od no to wy wa no oso by wcho dzą ce do
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15 W 1961 r. jest już spra wą obiek to wą. Prze kwa li fi ko wa no ją praw do po dob nie po wpro wa dze niu
in struk cji z 1960 r. 

16 W lip cu 1954 r. re fe rent Sek cji 5 Wy dzia łu VII De par ta men tu I MBP zwró cił się do na czel ni ka
Wy dzia łu VII De par ta men tu I MBP z proś bą o prze ka za nie do ar chi wum ma te ria łów z roz pra co wa nia
po sel stwa Ira nu, któ re nie nada wa ły się do ope ra cyj ne go wy ko rzy sta nia. By ły to do ku men ty do ty czą ce
by łych pol skich pra cow ni ków oraz roz pra co wa nia wstęp ne kon tak tów dy plo ma tów irań skich.
AIPN, 01453/12, Pi smo re fe ren ta Sek cji 5 Wy dzia łu VII De par ta men tu I MBP do na czel ni ka Wy dzia -
łu VII De par ta men tu I MBP, 5 VII 1954 r., k. 4.

17 Li stę tę wie lo krot nie ak tu ali zo wa no.
18 Zob. np. AIPN, 00231/303, t. 1, Pi smo za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu VIII De par ta men tu II MSW

do Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej MSW, 8 IX 1958 r., k. 102. W pi śmie tym prze ka zy wa no do ar chi wum
ma te ria ły spra wy ewi den cyj no -obserwacyjnej nr 1722 do ty czą cej by łe go po sła Ira nu w War sza wie
Fahimie go Ba gie ra (peł nił tę funk cję w la tach 1956–1958). 

19 Ibi�dem, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu VIII De par ta men tu II KdsBP do na czel ni ka Wy dzia łu VII De -
par ta men tu IX KdsBP z proś bą o opra co wy wa nie ma te ria łów za gra nicz nych przy cho dzą cych i wy cho -
dzą cych z am ba sa dy, 1955 r., k. 66.

20 Śle dzo ny był np. Wła dy sław Mo es, pra cow nik kan ce la rii po sel stwa.

03_Kujawa:PA IPN 10  16.07.2018  20:18  Strona 45



po sel stwa i spo rzą dza no no tat ki na ich te mat. Ob ser wa cją ob ję to rów nież pra cow ni ków
am ba sa dy. W mar cu 1966 r. mjr J. Ćwiek, do wód ca Ba ta lio nu Spe cjal ne go Ko men dy MO
m.st. War sza wy, pi sał do na czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra „B” MSW płk. W. Wa li niow skie -
go: „Zgod nie z wa szym za da niem funk cjo na riu sze MO pro wa dzi li ob ser wa cję ww.
placów ki i na tę oko licz ność skła da li no tat ki służ bo we z ana li zy, z któ rych wy ni ka, że
am ba sa da Ira nu do in nych pla có wek jest ma łą i nie prze ja wia więk szej dzia łal no ści [...].
Am ba sa dor Ira nu ps. «So kół» jest czło wie kiem spo koj nym, zrów no wa żo nym. Więk szość
cza su prze by wa w am ba sa dzie bądź w miej scu za miesz ka nia […]. At ta ché am ba sa dy
ps. «Ho dża» – wy mie nio ny po dob nie po stę pu je jak «So kół» […]. At ta ché am ba sa dy
ps. «Szyj ta» [sic!] jest dość ru chli wym, o nie okre ślo nych go dzi nach pra cy. Do am ba sa -
dy przy jeż dża oko ło go dzi ny 10.00, wy jeż dża oko ło 12.00–13.00, jed nak w mię dzy cza -
sie no to wa ne są wy jaz dy w mia sto […]. Re asu mu jąc po wyż sze, wnio sku je my, że
na uwa gę ope ra cyj ną za słu gu je z fi gu ran tów za trud nio nych w tej pla ców ce – «Szyj ta»,
szcze gól nie je go ru chy w go dzi nach wie czor nych i noc nych”21. Dro bia zgo wą „opie ką”
ob ję to at taché woj sko we go Ira nu w ZSRS So ure na Na srot to laha, prze by wa ją ce go w Pol -
sce od 25 paź dzier ni ka do 5 li sto pa da 1959 r. i od 19 do 25 wrze śnia 1960 r. Po dej rze wa -
no go o dzia łal ność wy wia dow czą, któ rą we dług SB pro wa dził wspól nie z at ta cha ta mi
Sta nów Zjed no czo nych, Fran cji i Tur cji. Szcze gól nie miał się in te re so wać pro duk cją ra -
kiet i roz miesz cze niem ich wy rzut ni. Przez ca ły po byt w PRL męż czy zna był kon tro lo -
wa ny, m.in. pod da no go ob ser wa cji, w trak cie któ rej wy ko na no sze reg fo to gra fii za rów no
Na srot to laha, jak i je go kon tak tów. W ak tach spra wy za cho wa ły się licz ne szcze gó ło we
ra por ty z ob ser wa cji, a tak że ma te ria ły z pod słu chu je go po ko ju ho te lo we go. Pod ję to tak -
że pró by pod sta wie nia mu agen tu ry ko bie cej, by – jak pod kre śla no – „udo ku men to wać
ma te ria ły kom pro mi tu ją ce”22.

Du że zna cze nie, co znaj du je od bi cie w za cho wa nych ma te ria łach, przy wią zy wa no
do kon tro li pol skie go per so ne lu. Tom czwar ty spra wy obiek to wej za wie ra kwe stio na riu -
sze oso bo we pra cow ni ków pla ców ki dy plo ma tycz nej (po ko jó wek, kie row ców, po mo cy
do mo wych czy pra czek), zdję cia pasz por to we, kar ty spraw dze nio we E -15 oraz no tat ki
na te mat per so ne lu am ba sa dy. Za in te re so wa nie „bez pie ki” wzbu dza ły tak że kon tak ty
oby wa te li PRL z człon ka mi de le ga cji irań skiej. Sta ra no się usta lić cha rak ter tych kon -
tak tów, by prze ciw dzia łać ewen tu al ne mu prze ka zy wa niu in for ma cji. Oso by ta kie moż na
by ło tak że po zy skać do współ pra cy i za pew nić w ten spo sób sta ły do pływ in for ma cji.
Szczegól nie sku pia no się tu taj na re pre zen tant kach płci pięk nej utrzy mu ją cych nie for -
mal ne zna jo mo ści z przed sta wi cie la mi dy plo ma tycz ny mi Ira nu. Pró by werbunku pod ję to
np. w 1965 i 1968 r. W pierw szym przy pad ku ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu V De par ta -
men tu II MSW W. Lech za pro po no wał prze pro wa dze nie roz mo wy ope ra cyj nej z przy ja -
ciół ką wy so kie go urzęd ni ka pla ców ki dy plo ma tycz nej w ce lu „ze bra nia moż li wie
wy czer pu ją cych in for ma cji o fi gu ran cie, jak i oso bach, któ re sty ka jąc się z nim, mogła
po znać”, a tak że „zo rien to wa nia się w szan sach ewen tu al ne go po zy ska nia jej do współ -
pra cy i ko rzy ściach stąd pły ną cych”. Z pla nów tych jed nak nic nie wy szło, a według
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21 Ibi�dem, t. 3, No tat ka do wód cy Ba ta lio nu Spe cjal ne go K MO m.st. War sza wy mjr. J. Ćwie ka
z obser wa cji am ba sa dy Ira nu, 26 III 1966 r., k. 213–214. 

22 Licz ne ma te ria ły z ob ser wa cji zgro ma dzo no w to mie dru gim spra wy krypt. „Spar ta”. 
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funkcjo na riu sza ty po wa na oso ba do współ pra cy się nie nada wa ła23. Wię cej ma te ria łów,
do ty czą cych aż czte rech prób po zy ska nia przy ja ció łek irań skich dy plo ma tów, po cho dzi
z 1968 r. Wszyst kie przy miar ki „bez pie ki” za koń czy ły się nie po wo dze niem. W no tat ce
na te mat jed nej z ko biet na pi sa no: „Jest ko bie tą in te li gent ną, o du żym wa chla rzu za in te -
re so wań i po sia da nych wia do mo ści. Jest ele ganc ka, ze skłon no ścia mi do eks tra wa gan -
cji. Re pre zen tu je cie ka wą uro dę i mo że nie wąt pli wie wy wie rać du że wra że nie
na męż czy znach. Jest świa do mą, że mo że się po do bać […]. Nie prze ja wia ła szcze gól nej
chę ci do in for mo wa nia i w nie dłu gim cza sie moż na by ło zo rien to wać się, że ope ra cyj nie
wy ko rzy stać jej nie bę dzie moż na, co nie dwu znacz nie da ła do zro zu mie nia, że obec na
roz mo wa dla niej nie na le ży do przy jem nych”24.

W ak tach zgro ma dzo no tak że do ku men ty ad mi ni stra cyj ne, np. te le fo no gra my in for -
mu ją ce o prze kro cze niach gra ni cy przez irań skich dy plo ma tów, tak że tych ja dą cych tran -
zy tem do kra jów ościen nych25. Sto sun ko wo licz ne są krót kie, czę sto kil kuz da nio we
no tat ki MSZ. Do ty czą one dzia łal no ści przed sta wi ciel stwa dy plo ma tycz ne go, pro ble -
mów, z ja ki mi się ono bo ry ka ło (np. brak po miesz cze nia na biu ro, awa rie oświe tle nia)
czy ofi cjal nych przy jęć urzą dza nych na te re nie po sel stwa, m.in. z oka zji uro dzin sza -
cha 26 paź dzier ni ka26. Nie kie dy po mię dzy irań skim kor pu sem dy plo ma tycz nym a pol -
ski mi pra cow ni ka mi i war tow ni ka mi wy bu cha ły nie po ro zu mie nia. Tych ostat nich
oskar ża no m.in. o bez pod staw ne wcho dze nie na te ren pla ców ki, za glą da nie do okien i lek -
ce wa żą cy sto su nek wo bec po sła Isma ila Me dj die go.

W 1985 r. am ba sa da Ira nu zo sta ła wcią gnię ta w spra wę kry mi nal ną. Zwró ci ła się
do niej ano ni mo wa oso ba z pro po zy cją sprze da ży do ku men ta cji pro jek to wej mo stu
przygo to wy wa ne go przez Mo sto stal dla Ira ku. W związ ku z tym „bez pie ka” w la tach
1985–1988 pro wa dzi ła spra wę ope ra cyj ne go spraw dze nia krypt. „Sa tu ral”. Do ku men ta -
cja po dej mo wa nych w tym okre sie dzia łań ope ra cyj nych za wie ra tecz ka IPN
BU 01228/1635. 

Po dob ny cha rak ter ma ją ma te ria ły z lat 1988–1989 zgro ma dzo ne w jed no st ce o sy -
gna tu rze IPN BU 1585/1955. Na tę li czą cą za le d wie 30 kart tecz kę skła da ją się do ku -
men ty na te mat współ pra cy przed sta wi ciel stwa Ira nu z pol skim Mi ni ster stwem Spraw
We wnętrz nych w za kre sie bez pie czeń stwa. Do ty czą one czte rech kwe stii: skra dze nia
w lu tym 1988 r. tor by pod ręcz nej at taché am ba sa dy Ka ze mie mu Mo sa ffie Tehraniemu,
a w li sto pa dzie te go ro ku kra dzie ży je go sa mo cho du (w obu przy pad kach nie wy kry to
spraw ców), zda rze nia dro go we go z udzia łem m.in. at taché am ba sa dy Ha die go Pak se re -

Materiały dotyczące Iranu i jego obywateli po II wojnie światowej...
Z

asó
b

 ar
c

h
iw

aln
y

47

23 Ibi�dem, Proś ba ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu V De par ta men tu II MSW ppor. W. Le cha o ze zwo -
le nie na prze pro wa dze nie roz mo wy, 18 VIII 1965 r., k. 191; ibi�dem, No tat ka ofi ce ra ope ra cyj ne go
Wydzia łu V De par ta men tu II MSW ppor. W. Le cha z roz mo wy prze pro wa dzo nej 26 sierp nia w K MO
m.st. War sza wy, 6 IX 1965 r., k. 185. Kar ty w tecz ce nie są uło żo ne chro no lo gicz nie. 

24 Ibi�dem, No tat ka in spek to ra Wy dzia łu V De par ta men tu II MSW ppor. T. Wie czor kow skie -
go, 25 VII 1968 r., k. 311–313.

25 W ak tach znaj du ją się też proś by o wy da nie wiz za rów no po by to wych, jak i tran zy to wych irań -
skim urzęd ni kom i dy plo ma tom prze kra cza ją cym gra ni cę Pol ski.

26 W 1954 r. uro czy stość prze ło żo no o trzy dni z uwa gi na za gi nię cie sa mo lo tu bra ta sza cha Ale go
Re zy Pah la vie go. W pierw szych dniach li sto pa da po seł Isma il Me dj di po in for mo wał pol ski MSZ o od -
na le zie niu szcząt ków ma szy ny i ciał pa sa że rów. W związ ku z tym w po sel stwie wy sta wio no księ gę kon -
do len cyj ną. AIPN, 00231/303, t. 1, Wy kaz roz mów prze pro wa dzo nych z przed sta wi cie la mi państw
ob cych w pro to ko le dy plo ma tycz nym, 4 XII 1954 r., k. 55.
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sh te go, a także re ak cji po prze sła niu aja tol la ha Cho me inie go27 z 14 lu te go 1989 r. po tę -
pia ją ce go Szatań�skie�wer�se�ty i wzy wa ją ce go do za bi cia ich au to ra – Sal ma na Ru sh die -
go28. W tecz ce za cho wa ło się m.in. pi smo Pol skiej Li gi Praw Czło wie ka29 z 24 lu te go
1989 r. oraz no ta am ba sa dy do ty czą ca po gró żek, ja kie te le fo nicz nie kie ro wa no do am ba -
sa dy w związ ku ze spra wą S. Ru sh die go.

Przed sta wi cie le Ira nu w Pol sce

Kon tro lą ope ra cyj ną obej mo wa no tak że dy plo ma tów akre dy to wa nych w PRL30.
W mo men cie roz po czę cia pra cy na te ry to rium Pol ski „bez pie ka” za kła da ła spra wy ope -
ra cyj ne, w któ rych gro ma dzo no do ku men ty za rów no na nich, jak i ich ro dzi ny. In wi gi la -
cję koń czo no w chwi li opusz cze nia przez nich PRL, a wy two rzo ne ma te ria ły kie ro wa no
do Biu ra „C” MSW. De par ta ment I MBP, a po tem De par ta ment II MSW zo bli go wa ny
był do za kła da nia ściśle okre ślo nych ka te go rii spraw na am ba sa do rów i oso by zaj mu ją -
ce z punk tu wi dze nia SB sta no wi ska mo gą ce mieć cha rak ter wy wia dow czy: se kre ta rzy,
rad ców, kie row ni ków pio nów. W prak ty ce za ło że nie to czę sto nie by ło re ali zo wa ne31. Tak
też rzecz się przed sta wia ła w przy pad ku am ba sa do rów Ira nu. Na przy kład na am ba sa do -
rów Ho my ouna Sa mie go i Ale go Ak ba ra Fo ro uhan de ha pro wa dzo no spra wy ob ser wa cji
ope ra cyj nej, a na am ba sa do rów Zol ta na Osse ina Va ki li Sa nan da ja oraz Abol fa zla
Rahnama Ha za veiego, Ak ba ra Da ra ie go – zaledwie kwe stio na riu sze ewi den cyj ne.
Na pozo sta ły per so nel po win ny, przy naj mniej w teo rii, zo stać za ło żo ne kwe stio na riu sze
ewi den cyj ne. 
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27 Ru hol lah Cho me ini (1902–1989), szy ic ki du chow ny, po li tyk, przy wód ca re wo lu cji is lam skiej.
W 1963 r. sprze ci wił się po li ty ce sza cha, zmu szo ny do opusz cze nia kra ju udał się do Tur cji, Ira ku i Fran -
cji, po wró cił do Ira nu (1 II 1979), Naj wyż szy Przy wód ca (1979–1989). Zob. np. http://www.pol skie ra -
dio.pl/39/156/Ar ty kul/715789,Aja tol lah -Cho me ini -pchnal -is lam -prze ciw ko -Za cho do wi
(do stęp 22 VIII 2016 r.); R. Czul da, Iran 1925–2014.�Od Pah�la�wich�do Ro�uha�nie�go, War sza wa 2014,
s. 245.

28 Aja tol lah Cho me ini uznał Sza�tań�skie�wer�se�ty za bluź nier cze dla is la mu i 14 II 1989 r. ogło sił, że
każ dy mu zuł ma nin ma obo wią zek dą żyć do śmier ci S. Ru sh die go oraz wszyst kich, któ rzy przy czy ni li
się do opu bli ko wa nia książ ki. W wie lu kra jach od by ły się de mon stra cje prze ciw ko pi sa rzo wi, w Ja po nii
za szty le to wa no jej tłu ma cza Hi to shie go Iga ra shie go, we Wło szech pchnię to no żem rów nież tłu ma cza
Et to re Ca prio lo, a w Nor we gii po strze lo no wy daw cę Wil lia ma Ny ga ar da. Sze rzej zob. 25� lat� te�mu
ajatollah� Cho�me�ini� wy�dał� fa�twę� na Sal�ma�na� Ru�sh�die�go.� Dla�cze�go?, http://wy bor cza.pl/1,75410,
15453798,25_lat_te mu_aja tol lah_Cho me ini_wy dal_fa twe_na_Sal ma na.html (do stęp 22 VIII 2016 r.).

29 Pol ska Li ga Praw Czło wie ka – nie za leż na or ga ni za cja utwo rzo na w 1986 r., wy stę po wa ła prze -
ciw ko sa mo wol nym dzia ła niom pań stwa, nie to le ran cji i wszel kim for mom dys kry mi na cji re li gij nej lub
ra so wej. W grud niu te go ro ku zo sta ła przy ję ta do Mię dzy na ro do wej Fe de ra cji Praw Czło wie ka. T. Knap,
Pol�ska� Li�ga� Praw� Czło�wie�ka, http://www.en cy klo pe dia -so li dar no sci.pl/wi ki/in dex.php?ti tle=T0 -
1415_Pol ska_Li ga_Praw_Czlo wie ka (do stęp 11 I 2016 r.).

30 Nie zwy kle cie ka wy ma te riał iko no gra ficz ny jest również w tecz ce AIPN, 024/128. Znaj du ją się
w niej fo to gra fie z roz po czę cia ofi cjal nej mi sji po sła Ira nu w Pol sce Fa zol la ha Na bi le. Jed nost ka ar chi -
wal na za wie ra se kwen cje zdjęć z uro czy sto ści skła da nia li stów uwie rzy tel nia ją cych w Bel we de rze przez
po sła w dniu 9 IX 1948 r. oraz kwia tów na Gro bie Nie zna ne go Żoł nie rza dzień póź niej.

31 P. Ple skot, Dy�plo�ma�ta…, s. 219. Na te mat struk tur pro wa dzą cych in wi gi la cję dy plo ma tów zob.
P. Ple skot, In�wi�gi�la�cja�za�chod�nich�dy�plo�ma�tów�w War�sza�wie�(1956–1989).�Sche�mat�in�sty�tu�cjo�nal�ny
[w:] Cu�dzo�ziem�cy�w War�sza�wie 1945–1989, red. P. Ple skot, War sza wa 2012, s. 87–100.

03_Kujawa:PA IPN 10  16.07.2018  20:18  Strona 48



Kryp to ni my po szcze gól nych spraw za czy na ły się na li te rę „S”. Do oko ło po ło wy lat
sie dem dzie sią tych każ dy nie po lski pra cow nik miał nada ny in dy wi du al ny kryp to nim,
np. „Spry ciarz”, „Spec”, „Spa lo ny”. Póź niej wy wo dzi ły się one od kryp to ni mu spra wy
obiek to wej – „Spar ta”, do któ re go do da wa no cy frę w za leż no ści od miejsca zaj mo wa -
nego w hie rar chii, a za tem am ba sa dor miał kryp to nim „Spar ta 1”, se kre tarz – „Spar ta 2”,
a np. szy frant – „Spar ta 6”. Naj ni żej sto ją ce w hie rar chii spra wy ope ra cyj ne – za kła da ne
na wet na am ba sa do rów – oraz kryp to ni my spraw wy wo dzą ce się od spra wy obiek to wej
wska zu ją, że przed sta wi ciel stwo dy plo ma tycz ne Ira nu nie by ło po strze ga ne przez „bez -
pie kę” za waż ne32. Nie wszyst kie tecz ki za kła da ne na pra cow ni ków irań skiej am ba sa dy
prze trwa ły do dzi siaj. Te zaś, któ re zgro ma dzo no w IPN, róż nią się od sie bie stop niem
za cho wa nia, a tym sa mym gru bo ścią. Za le ży ona naj czę ściej od peł nio nej funk cji,
długości po by tu w Pol sce, ak tyw no ści czy try bu ży cia dy plo ma ty. Trze ba tu jed nak pod -
kreślić, że am ba sa do ro wie nie ma ją naj bar dziej ob szer nych jed nostek ar chi wal nych. Naj -
czę ściej za kła da no, że nie jest on pra cow ni kiem wy wia du ob ce go pań stwa i sku pia no się
na niż szych ran gą pra cow ni kach am ba sa dy, któ rych po dej rze wa no o dzia łal ność wy wia -
dow czą. Dla te go też tecz ka np. ambasadora Homyouna Sa mie go li czy za le d wie trzy na -
ście kart. Naj wię cej na to miast za cho wa ło się do ku men tów (choć w for mie mi kro fil mu)
spra wy pro wa dzo nej na po sła Isma ila Me dj die go w Pol sce w la tach 1951–1955 – li czy
ona 275 kart. Wśród in nych spraw ope ra cyj nych pro wa dzo nych na przed sta wi cie li dy -
plo ma tycz nych Ira nu nie by ła ona jed nak ty po wa. Przede wszyst kim za an ga żo wa nie „bez -
pie ki” w in wi gi la cję te go dy plo ma ty by ło zde cy do wa nie więk sze, tym bar dziej że
okre śla no go ja ko zwo len ni ka orien ta cji fa szy stow skiej i pro ame ry kań skiej33. Ogól ny za -
rys dzia łań apa ra tu re pre sji uka zu je dzie się cio stro ni co wa no tat ka in for ma cyj na i plan
ope ra cyj nych przed się wzięć z 14 li sto pa da 1951 r. Do in wi gi la cji wy ko rzy sty wa no czte -
ry oso bo we źró dła in for ma cji: „Ma ria”, „Elż bie ta”, „Ka raś”, „Żbik”, ale sta ra no się ten
stan po więk szyć: „In for ma tor «Ma ria» w do nie sie niu z 16 VIII br. po da je, że Me dj di wy -
ra ził ży cze nie po zna nia ja kie goś to wa rzy stwa do gry w brid ge’a. Nasz in for ma tor «Elż -
bie ta», wy ko rzy stu jąc tę oko licz ność, po zna ła go z na szą inf[or ma tor ką] «Ewą» (kon takt
z nią za wie szo ny – pra co wa ła dwu li co wo) i in for ma tor ką Wydz[ia łu] III «Glo rią», lecz
zna jo mo ści te nie da ły per spek ty wy dłuż sze go utrzy my wa nia kon tak tu”. Pla no wa no tak -
że za po znać go z „od po wied nią in for ma tor ką”, spró bo wać po zy skać je go pol skich przy -
ja ciół, po de słać in for ma to rkę do pra cy w po sel stwie w cha rak te rze po ko jów ki itp.34 Dzię ki
współ pra cow ni kom „bez pie ka” uzy ska ła od ci ski klu czy do pry wat nych po miesz czeń
I. Me dj die go35, a tym sa mym moż li wość taj ne go spe ne tro wa nia re zy den cji po sła lub
placów ki dy plo ma tycz nej: „W związ ku z wy jaz dem mi ni stra za gra ni cę po wie dzia łem,
że bę dę mu siał wejść na obiekt, ale przed tym trze ba bę dzie uło żyć tak sy tu ację, że by
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32 W naj waż niej szych am ba sa dach każ dy nie po lski pra cow nik, nie za leż nie od zaj mo wa ne go sta no -
wi ska, miał nada wa ny od ręb ny kryp to nim, np. wg spi su z lat sie dem dzie sią tych każ dy z pięć dzie się ciu
pra cow ni ków am ba sa dy Zjed no czo ne go Kró le stwa miał in dy wi du al ny kryp to nim za czy na ją cy się na li -
te rę „B”. P. Ple skot, Dy�plo�ma�ta…, s. 221–222.

33 AIPN, 01222/2670, No tat ka na czel ni ka Wy dzia łu VII De par ta men tu I MBP kpt. T. Dia tło wic kie -
go, 24 IX 1952 r., b.p.

34 Ibi�dem, No tat ka in for ma cyj na i plan ope ra cyj nych przed się wzięć opra co wa ny przez chor. M. Ło -
ba czow skie go, 14 XI 1951 r., b.p.

35 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa chor. M. Ło ba czow skie go, 14 V 1952 r., b.p.
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niko go z per so ne lu nie by ło. In for ma tor po wie dział, iż po zo sta łej służ bie da wol ne i nie
bę dzie my mie li żad nej prze szko dy”36. „Bez pie ka” zde cy do wa ła się tak że prze ciw dzia łać
zbyt du że mu gro nu zna jo mych po sła. Z te go po wo du w ma ju 1952 r. opra co wa no Plan
od cię cia kon tak tów Me dj die go. Za ło żo no w nim, że z nie któ ry mi oso ba mi zostanie prze -
pro wa dzona na ko mi sa ria cie MO roz mo wa, w cza sie któ rej na ka że się, pod groź bą ka ry,
ze rwa nie kon tak tów z po słem Ira nu. Groź by te mia ły róż ny wy miar, w za leż no ści od cha -
rak te ru utrzy my wa nej zna jo mo ści, np.: „Da się do zro zu mie nia, iż je że li kon tak tu z dy -
plo ma ta mi nie ze rwie, wy cią gnie się w sto sun ku do niej od po wied nie wnio ski” lub
„W cza sie roz mo wy […] ostrze że się, iż je że li w przy szło ści za uwa ży się u niej chę ci
od no wie nia tych kon tak tów, skie ru je się ją do do mu dla pro sty tu tek. Weź mie się od niej
zo bo wią za nie na pi śmie”37. Cią głe prze słu chi wa nie osób utrzy mu ją cych kon tak ty z po -
słem by ło stan dar do wą czyn no ścią. Efek tem te go są licz ne pro to ko ły prze słu chań zgro -
ma dzo ne w ak tach spra wy. W ma ju 1955 r. na Me dj die go za ło żo no spra wę
ewi den cyj no -ob ser wa cyj ną, któ rej pro wa dze nie za koń czo no w li sto pa dzie te go ro ku
w związ ku z opusz cze niem przez niego gra nic PRL.

In ne tecz ki po zo sta łe po spra wach pro wa dzo nych na dy plo ma tów irań skich nie za -
wie ra ją tak bo ga tej do ku men ta cji. Na po cząt ku jed no stek ar chi wal nych oprócz do ku men -
tów tzw. po rząd ko wych, jak spis za war to ści tecz ki, za zwy czaj umiesz cza no wnio sek
o za ło że nie kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go, do któ re go do łą cza no zdję cie. Po tym do -
ku men cie znaj du ją się for mu la rze oso bo we dy plo ma tów i człon ków ich ro dzin, któ re wy -
peł nia li oni w ce lu otrzy ma nia le gi ty ma cji Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych
(naj czę ściej tak że ze zdję ciem). Na to miast w tecz kach spraw ob ser wa cji ope ra cyj nej
brakuje wnio sków o ich za ło że nie, a za tem po spi sie za war to ści tecz ki od ra zu znaj du ją
się for mu la rze. Po nich za miesz cza no do ku men ty z pra cy ope ra cyj nej i in wi gi la cji fi gu -
ran ta. Do naj czę ściej po wta rza ją cych się do ku men tów w j.a. moż na za li czyć cha rak te ry -
sty ki fi gu ran tów czy mel dun ki ope ra cyj ne. Nie kie dy w ak tach znaj du ją się tak że ko pie
no ta tek MSZ ze spo tkań z in wi gi lo wa ny mi przed sta wi cie la mi irań skiej pla ców ki. Naj -
wię cej jed nak miej sca zaj mu ją no tat ki służ bo we ze spo tkań z taj ny mi współ pra cow ni ka -
mi, któ rych czę sto po zy ski wa no z pol skie go per so ne lu pla ców ki dy plo ma tycz nej lub
re zy den cji dy plo ma tów38. Prze ka zy wa ne SB in for ma cje oraz zle ca ne im za da nia mo gą
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36 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa chor. M. Ło ba czow skie go, b.d., b.p.
37 Ibi�dem, Plan od cię cia kon tak tów Me dj die go opra co wa ny przez M. Ło ba czow skie go, 19 V 1952 r.,

b.p.
38 Na przy kład TW ps. „Żak”, któ ry w la tach pięć dzie sią tych był kie row cą w po sel stwie Ira nu.

Zob. AIPN, 00170/46, Tecz ka per so nal na TW ps. „Żak”. Pró bo wa no rów nież po zy skać Ma rię An nę
Korneć – po ko jów kę w re zy den cji am ba sa do ra Ira nu w War sza wie, tym bar dziej że póź niej wy szła za mąż
za pra cow ni ka pla ców ki. Roz ma wia no z nią w 1977 r., kie dy ubie ga ła się o uzy ska nie pasz por tu. Wte dy
tak że roz py ty wa no ją o miej sce pra cy, acz kol wiek nie uzy ska no sa tys fak cjo nu ją cych od po wie dzi:
„Rozmo wę pod trzy mu je tyl ko na te ma ty nie zwią za ne z jej oso bą i pra cą w am ba sa dzie. Wręcz nie chcia -
ła roz ma wiać na te mat jej współ pra cow ni ków i pra cy w am ba sa dzie. Py ta na na te mat osób, z któ ry mi
chce wy je chać bądź osób z nią za trud nio nych, od po wia da py ta niem: «Ja ki to ma zwią zek z otrzy ma niem
przez nią pasz por tu». W ca łej roz mo wie ogra ni cza ła się do te go, by nie po wie dzieć za wie le, a mó wić
tyl ko ty le, na ile to by ło nie zbęd ne, by przy ję to od niej kwe stio na riusz pasz por to wy” (AIPN, 763/29648,
No tat ka por. A. Ko ta z roz mo wy z Ma rią An ną Kor neć, 13 VIII 1977 r., b.p.). We wrze śniu 1979 r. ponow -
nie prze pro wa dzo no z nią roz mo wy po zy ska nio we. O swo ich kon tak tach z SB po in for mo wa ła rodzi nę,
co spo wo do wa ło od stą pie nie od dal szych spotkań (AIPN, 001043/2786). Na le ży do dać, że ko bie ta by ła
ob ser wo wa na przez „bez pie kę”. W paź dzier ni ku 1977 r. Wy dział V De par ta men tu II MSW zle cił jej 
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do star czyć ba da czo wi wia do mo ści za rów no na te mat sy tu acji we wnętrz nej w pla ców ce
dy plo ma tycz nej, jak i kie run ku dzia łań pro wa dzo nych przez kontr wy wiad. In for ma to rzy
do no si li o bie żą cej pra cy fi gu ran ta, je go roz kła dzie dnia, spo tka niach, wy da wa nych
przyję ciach czy wy jaz dach. Nie kie dy wy ko ny wa li bar dziej skom pli ko wa ne za da nia.
Na przy kład 20 stycz nia 1987 r. dy rek tor „Biu ra „B” MSW płk Z. Da ro szew ski po in for -
mo wał dyrek to ra De par ta men tu II MSW płk. J. Se re dę o uzy ska niu ory gi na łów trzech
klu czy do am ba sa dy Ira nu oraz do re zy den cji am ba sa do ra Ha za veiego krypt. „Spar ta 1”,
z któ rych Wy dział IX De par ta men tu II MSW wy ko nał du pli ka ty39. 

W ak tach moż na tak że od na leźć krót kie stresz cze nia roz mów te le fo nicz nych pro wa -
dzo nych z apa ra tów am ba sa dy, na któ re za ło żo ne by ły pod słu chy. Są to za zwy czaj kil -
kuz da nio we no tat ki od da ją ce sens roz mo wy. Na le ży jed nak pod kre ślić, że więk szość te go
ty pu do ku men ta cji zo sta ła wy bra ko wa na. Na przy kład w ak tach spra wy pro wa dzo nej
na am ba sa do ra H. Sa mie go znaj du je się in for ma cja o do ku men tach prze zna czo nych
do znisz cze nia. Wśród nich jest 166 stron ko mu ni ka tów z PT za okres od 5 paź dzier ni -
ka 1965 r. do 27 czerw ca 1967 r.40 Du że zna cze nie przy wią zy wa no do kon tro li wy jaz -
dów fi gu ran tów po za War sza wę. Owo cem te go za in te re so wa nia są spra woz da nia
jed no stek za miej sco wych z po by tu na ich te re nie za rów no przed sta wi cie li dy plo ma tycz -
nych, jak i ich ro dzin. Nie kie dy w po ko jach ho te lo wych przy dzie la nych fi gu ran tom mon -
to wa no pod słu chy i ukry wa no apa ra ty fo to gra ficz ne. Przy kła dy ta kiej do ku men ta cji
za cho wa ły się np. w ak tach am ba sa do ra Ak ba ra Da ra ia41. W ten spo sób oprócz kon tro li
fi gu ran tów re ali zo wa no tak że in ny pod sta wo wy cel – zbie ra nie ma te ria łów kom pro mi -
tu ją cych. Naj prost szym i naj czę ściej sto so wa nym spo so bem po zy ska nia ta kich ma te ria -
łów by ło  wy ko rzy sta nie kon tak tów fi gu ran tów, przede wszyst kim z mło dy mi ko bie ta mi.
W związ ku z tym w ak tach nie któ rych spraw za cho wa ły się spi sy oraz cha rak te ry sty ki
osób, z któ ry mi fi gu rant utrzy my wał kon tak ty za rów no za wo do we, jak i to wa rzy skie.
Ostat nim do ku men tem w jed no st ce ar chi wal nej jest naj czę ściej wnio sek o za koń cze nie
pro wa dze nia spra wy, ewen tu al nie wnio sek o znisz cze nie ma te ria łów nie przy dat nych ope -
ra cyj nie. Ja ko po wód za prze sta nia in wi gi la cji po da wa no wy jazd fi gu ran ta z Pol ski.

W za so bie IPN od na le zio no spra wy za ło żo ne na na stę pu ją cych dy plo ma tów i ich
rodzi ny: Isma il Me dj di, w la tach 1951–1955 po seł42; Ho my oun Sa mii (krypt. „Spi ker”),
w la tach 1965–1967 am ba sa dor43; Cy rus Beh nam (krypt. „Spa lo ny”), w latach 1966–1971
rad ca am ba sa dy44; Ali Ak bar Fo ro uhan deh (krypt. „Spi ker 2”), w la tach 1967–1969
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obser wa cję, m.in. w związ ku z bli skim kon tak tem Ma rii z pra cow ni kiem irań skich służb spe cjal nych.
Po now nie śle dzo no ją w mar cu i kwiet niu 1979 r. W obu przy pad kach nada no jej ps. „Me tre sa”.
Zob. AIPN, 01220/11, t. 175. 

39 AIPN, 0222/1339, In for ma cja dy rek to ra Biu ra „B” MSW płk. Z. Da ro szew skie go, 20 I 1987 r.,
k. 33.

40 AIPN, 0192/199, Od pis do ku men tów wy łą czo nych ze spra wy ob ser wa cji ope ra cyj nej krypt.
„Spiker” spo rzą dzo ny przez in spek to ra Wy dzia łu V De par ta men tu II MSW por. J. Sierz pu tow skie go,
24 VIII 1967 r., k. 38. 

41 In wi gi lo wa no tak że żo nę (na ro do wo ści cze skiej) am ba sa do ra, któ ra „by ła po dej rze wa na o kon -
tak to wa nie cze cho sło wac kich dy sy den tów z emi gra cją”. AIPN, 0204/1329, No tat ka do ty czą ca by łe go
am ba sa do ra Ira nu, 12 XII 1980 r., k. 119.

42 AIPN, 01222/2670.
43 AIPN, 0192/199; AIPN, 01178/453.
44 AIPN, 0204/129.
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ambasa dor45; Va hid Ma dj di (krypt. „Spry ciarz”), w la tach 1968–1972 II se kre tarz am ba -
sa dy46; Fe rey do un Di ba (krypt. „Spor to wiec”), w la tach 1970–1974 am ba sa dor47; Da vo -
ud Mo rad Bas si ri (krypt. „Spec”), w la tach 1970–1973 at taché am ba sa dy48; Zol tan Osse in
Va ki li Sa nan da ji (krypt. „Spar ta 1”), w la tach 1974–1976 am ba sa dor49; Ahmad Farcht -
chi (krypt. „Spar ta 6”), w la tach 1974–1978 at taché-szy frant am ba sa dy i chargé d’affaires
a.i.50; Ak bar Da rai (krypt. „Spar ta 1”), w la tach 1976–1978 am ba sa dor51; Gha dir Gho li -
za deh (krypt. „Spar ta 5”), w 1982 r. chargé d’affaires a.i.52; Mah moud Akhon di La vas sa -
ni, w la tach 1980–1982 at taché i chargé d’affaires a.i.53; Fe re ido on Razi (krypt.
„Spar ta 2”), w 1983 r. chargé d’affaires a.i., a na stęp nie do 1988 r. I se kre ta rz amba sa -
dy54; Abol fazl Rah na ma Ha za vei (krypt. „Spar ta 1”), w la tach 1983–1984 chargé
d’affaires a.i., a w la tach 1984–1989 am ba sa dor55; Dary oush Khamout chi Se raj (krypt.
„Spar ta 2”), od 1988 r. urzęd nik am ba sa dy56; Ka zem Mosaf fa Teh ra ni (krypt. „Spar ta 7”),
od 1988 r. at taché-szy frant am ba sa dy57; Meh di Zadeh Mah mo ud (krypt. „Spar ta 6”),
od 1988 r. at taché am ba sa dy58; Has san Has sa ni (krypt. „Spar ta  10”), od 1988 r. III se kre -
tarz am ba sa dy59; Kio mars Fo to uhi Ghiyam (krypt. „Spar ta  1”), od 1989 r. am ba sa dor60;
Ali Ak bar Da bi ran, od 1989 r. II se kre tarz am ba sa dy61; Ali Go la bi, od 1989 r. III se kre -
tarz -at taché kul tu ral ny am ba sa dy62; Ebra hi mi Hos se in, od 1989 r. urzęd nik am ba sa dy63.
Pew ne in for ma cje na te mat per so ne lu pla ców ki przy no si Wy kaz pod sta wo wy per so ne lu
pla có wek dy plo ma tycz nych w PRL, w któ rym wy mie nio no przed sta wi cie li dy plo ma -
tycz nych wraz z nada ny mi im kryp to ni ma mi64.

W In sty tu cie znaj du je się tak że jed nost ka, w któ rej zgro ma dzo no nie któ re do ku men -
ty z ob ser wa cji fi gu ran tów z am ba sa dy Ira nu w la tach 1986–199065. W tecz ce zgro ma -
dzo no ko mu ni ka ty Biu ra „B” MSW i te re no wych wy dzia łów „B” WUSW w Kra ko wie,
Gdań sku, Lu bli nie i Ło dzi. Do ra por tu z Lu bli na do łą czo no trzy fo to gra fie z po by tu
attaché Ira nu Pak se re sh ta w mu zeum na Maj dan ku. Do dat ko we ma te ria ły  do ty czą ce in -
wi gi la cji oby wa te li Ira nu moż na od na leźć w spi sie 01220/10, na któ ry skła da ją się jed -
nost ki za ty tu ło wa ne „Ma te ria ły ope ra cyj ne prze cho wy wa ne po za tecz ka mi ope ra cyj ny mi
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45 AIPN, 0204/125.
46 AIPN, 0204/144.
47 AIPN, 01208/1231.
48 AIPN, 0204/538.
49 AIPN, 01208/2562.
50 AIPN, 0204/1476.
51 AIPN, 0204/1329.
52 AIPN, 0204/1911.
53 AIPN, 0222/1340.
54 AIPN, 01228/1300.
55 AIPN, 0222/1339.
56 AIPN, 002394/552.
57 AIPN, 003273/354; AIPN, 003274/372.
58 AIPN, 003273/320l; AIPN, 003274/312.
59 AIPN, 003273/377; AIPN, 003274/346.
60 AIPN, 003273/497; AIPN, 003274/481.
61 AIPN, 003273/376; AIPN, 003274/345.
62 AIPN, 003273/259.
63 AIPN, 003273/338.
64 AIPN, 0657/4.
65 AIPN, 01216/26.
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dot. fi gu ran tów (cu dzo ziem ców)”. Za zwy czaj są one nie wiel kie, na wet jed no kar to we.
Na przy kład  tecz ka IPN BU 01220/10, t. 58 za wie ra za le d wie je den do ku ment – cha rak -
te ry sty kę za la ta 1972–1973 at taché woj sko we go Ira nu w Mo skwie płk. Azi zol la ha
Zemoude ha (nada no mu kryp t. „Spo koj ny”), przy go to wa ną przez Od dział Woj sko wych
Spraw Za gra nicz nych Szta bu Ge ne ral ne go66.

II. WI zy ty Po lI ty KóW Irań sKIch W Pol sce 
I Pol sKIch W Ira nIe

Wy ra zem do brych sto sun ków mię dzy obo ma pań stwa mi by ły licz ne wi zy ty dy plo -
ma tycz ne, przede wszyst kim na szcze blu rzą do wym. Roz po czę to je w 1957 r. od de le ga -
cji go spo dar czej Ira nu, któ ra prze pro wa dzi ła ro ko wa nia han dlo we. Zin ten sy fi ko wa nie
spo tkań, i to na naj wyż szym szcze blu, na stą pi ło od stycz nia 1965 r., kie dy z wi zy tą w Ira -
nie go ścił mi ni ster spraw za gra nicz nych Adam Ra pac ki. Zo stał on wów czas przy ję ty
przez sza cha Mo ham ma da Re zę Pah la vie go67 oraz spo tkał się z pre mie rem Ami rem
Abbasem Ho wej dą68 i przed sta wi cie la mi kil ku irań skich re sor tów, w tym z mi ni strem
spraw za gra nicz nych Ab ba sem Ara mą. W ma ju te go ro ku w Pol sce z ko lei prze by wa ła
człon ki ni ro dzi ny ce sar skiej – sio stra sza cha Aszraf Pah la vi69, któ rej to wa rzy szył wi ce -
mi ni ster spraw za gra nicz nych Ma dżid Rah ne ma. Księż nicz ka zo sta ła m.in. przy ję ta przez
prze wod ni czą ce go Ra dy Pań stwa Edwar da Ocha ba i Za rząd Głów ny Li gi Ko biet. Naj -
do nio ślej sze wy da rze nie mia ło jed nak miej sce w na stęp nym ro ku. Od 13 do 19 wrze śnia
1966 r. na za pro sze nie Edwar da Ocha ba z wi zy tą w PRL prze by wał szach Ira nu wraz
z to wa rzy szą cy mi mu oso bi sto ścia mi. Ko lej na wi zy ta na naj wyż szym szcze blu mia ła
miej sce w dniach 8–14 ma ja 1968 r. Tym ra zem polska de le ga cja na cze le z prze wod ni -
czą cym Ra dy Pań stwa Ma ria nem Spy chal skim prze by wa ła w Te he ra nie. Po roz mo wach
z udzia łem m.in. sza cha oraz przed sta wi cie li rzą do wych pod pi sa no umo wę kul tu ral ną.
Do koń ca lat sześć dzie sią tych do Pol ski przejeżdżali irań scy mi ni stro wie: go spo dar ki
naro do wej Ali Na ghi Ali cha ni (21–25 ma ja 1969 r.) oraz kul tu ry i sztu ki Mah drach Pahl -
bod (24–30 lip ca 1969 r.). Z ko lei od 6 do 16 grud nia 1969 r. w Ira nie w ra mach II pol -
sko -irań skiej ko mi sji go spo dar czej prze by wał mi ni ster han dlu za gra nicz ne go Ja nusz
Bu ra kie wicz. Wi zy ty dy plo ma tycz ne w la tach sie dem dzie sią tych roz po czął po byt w Te -
he ra nie de le ga cji rzą do wej z wi ce pre mie rem Ka zi mie rzem Ol szew skim. W na stęp nym
ro ku na za pro sze nie pre mie ra Pio tra Ja ro sze wi cza w Pol sce prze by wał pre mier Iranu
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66 AIPN, 01220/10, t. 58. In ne tecz ki do ty czą ce Irań czy ków zob. AIPN, 01220/10, t. 1367;
AIPN, 01220/10, t. 57; AIPN, 01220/10, t. 434. 

67 Mo ham mad Re za Pah la vi (1919–1980), po li tyk, szach Ira nu. Prze jął wła dzę w wy ni ku in ter wen -
cji so wiec ko -bry tyj skiej (1941), chwi lo wo zde tro ni zo wa ny (1953), przy wró co ny dzię ki in ter wen cji Sta -
nów Zjed no czo nych i Wiel kiej Bry ta nii, au tor głę bo kich re form mo der ni za cyj nych i la icy za cyj nych kra ju
(1963), zwo len nik współ pra cy z Za cho dem, w wy ni ku re wo lu cji is lam skiej po zba wio ny wła dzy (1979),
na emi gra cji (1979–1980). R. Czul da, Iran 1925–2014…, s. 246.

68 Amir Ab bas Ho wej da (1919–1979), po li tyk, dy plo ma ta. Wi ce pre mier i mi ni ster fi nan sów 
(1964–1965), pre mier Ira nu (1965–1977), se kre tarz ge ne ral ny No wej Par tii Ira nu (1965–1975) i Par tii
Od ro dze nia (1975–1977), po wy bu chu re wo lu cji ska za ny na ka rę śmier ci i stra co ny. Ibi�dem, s. 245.

69 Aszraf Pah la vi (1919–2016), bliź nia cza sio stra sza cha Mo ham ma da Re zy Peh la vie go, w 1977 r.
prze ży ła za mach na swo je ży cie, po re wo lu cji is lam skiej na emi gra cji. Zob. W. Gri mes, Ash�raf�Pah�la�vi,
Twin�Si�ster�of�Iran’s�Last�Shah,�Dies�at 96, http://www.ny ti mes.com/2016/01/08/world/mid dle east/ash -
raf -pah la vi -si ster -of -irans -last -shah -de fen der -and -di plo mat -dies -at -96.html (do stęp 22 VIII 2016 r.).
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Amir Ab bas Ho wej da. Ko lej ne dwa spo tka nia dy plo ma tycz ne od by ły się w Ira nie:
w 1973 r. w ra mach I se sji pol sko -irań skie go pod ko mi te tu ds. współ pra cy prze my sło wej
wy je chał wi ce mi ni ster han dlu za gra nicz ne go Ry szard Strze lec ki, a w 1974 r. w Ira nie
prze by wał mi ni ster kul tu ry i sztu ki Sta ni sław Wroń ski. Od 22 do 24 lu te go z nie ofi cjal -
ną wi zy tą w Pol sce go ścił ko lej ny czło nek ro du ce sar skie go – ksią żę Ab dul Re za Pahlavi.
W 1974 r. człon ko wie pol skie go rzą du trzy krot nie prze by wa li w Ira nie: 23 lu te go wi ce -
mi ni ster spraw za gra nicz nych Jan Cza pla, 25–29 ma ja wi ce pre mier Ka zi mierz Ol szew -
ski, a od 11 do 17 li sto pa da pre mier Piotr Ja ro sze wicz. W po ło wie tej de ka dy sto sun ki
pol sko -irań skie prze nio sły się tak że na szcze bel par la men tar ny. W 1975 r. w Pol sce prze -
by wa ła de le ga cja irań skie go par la men tu na cze le z prze wod ni czą cym Izby De pu to wa -
nych Ab dol la hem Ria zi mem. W na stęp nym ro ku mia ła miej sce re wi zy ta przed sta wi cie li
Sej mu PRL z je go mar szał kiem Sta ni sła wem Gu cwą. De le ga cja par la men ta rzy stów irań -
skich prze by wa ła w Pol sce rów nież w 1978 r. Ca ły cza s kon ty nu owa no tak że spo tka nia
na szcze blu mi ni ste rial nym: w 1975 r. w Pol sce prze by wał mi ni ster han dlu Fe ri dun
Mahda vi, a w 1976 r. Iran wi zy to wał mi ni ster han dlu za gra nicz ne go i go spo dar ki mor -
skiej Jerzy Ol szew ski. Naj waż niej sze wi zy ty te go dzie się cio le cia mia ły miej sce w 1977 r.
Na za pro sze nie sza cha 27 stycz nia w cza sie po wro tu z In dii w Te he ra nie wy lą do wał
I sekre tarz PZPR Edward Gie rek70. W czerw cu w War sza wie prze by wał mi ni ster spraw
za gra nicz nych Ira nu Ab bas Ali Kha lat ba ri71. Od 22 do 26 sierp nia Pol ska po now nie go -
ści ła pa rę ce sar ską72. Ostat nie wi zy ty w la tach sie dem dzie sią tych zło żył w tym kra ju wi -
ce mi ni ster han dlu za gra nicz ne go i go spo dar ki mor skiej Ry szard Strze lec ki. W la tach
osiem dzie sią tych, po oba le niu sza cha i cał ko wi tej zmia nie sto sun ków spo łecz no -po li -
tycz nych w Ira nie, wza jem ne kon tak ty nie by ły już tak in ten syw ne. Do koń ca tej de ka dy
w Ira nie prze by wa li: wi ce mi ni ster han dlu za gra nicz ne go Ry szard Strze lec ki (4–10 li sto -
pa da 1983 r.), mi ni ster spraw za gra nicz nych Ma rian Orze chow ski (2–6 lu te go 1987 r.),
mar sza łek Sej mu PRL Ro man Ma li now ski (9–12 grud nia 1988 r.), a War sza wa w tym
cza sie go ści ła: wi ce mi ni stra spraw za gra nicz nych Ira nu Ja wa da Man su rie go (16–18 wrześ -
nia 1987 r.), mi ni stra spraw za gra nicz nych Ale go Ak ba ra We la ja tie go (25–27 stycz nia
1988 r.)73, pre mie ra Mir Hos se ina Mu sa wie go74 (17–21 stycz nia 1989 r.75) i wi ce mi ni stra
spraw za gra nicz nych Mah mo uda Va ezie go (15–18 paź dzier ni ka 1989 r.)76.
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70 Na te mat tej wi zy ty zob. AIPN, 02011/578, Przy go to wa nia do wi zy ty E. Gier ka w Ira nie,
26 I 1977 r., b.p.; ibi�dem, Szy fro gram nr 532, 30 I 1977 r., b.p.

71 Ab bas Ali Kha lat ba ri (1912–1979), po li tyk. Mi ni ster spraw za gra nicz nych Ira nu (1971–1978),
po wy bu chu re wo lu cji ska za ny na ka rę śmier ci i stra co ny. Zob. http://www.iran ri ghts.org/me mo rial/sto -
ry/-3771/ab bas -ali -kha lat ba ri (do stęp 23 VIII 2016 r.). Na te mat je go wi zy ty zob. AIPN, 02011/578, Szy -
fro gram nr 3109, 9 VI 1978 r., b.p.; ibi�dem, Szy fro gram nr 3141, 12 VI 1977 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja
gen. J. Sło wi kow skie go na te mat wi zy ty mi ni stra spraw za gra nicz nych Ira nu Ab ba sa Ale go Kha lat ba rie -
go w Pol sce, 15 VI 1977 r., b.p.

72 Na te mat sto sun ków pol sko -irań skich przed wi zy tą sza cha zob. np. ibi�dem, In for ma cja gen. J. Sło -
wi kow skie go do ty czą ca sto sun ków pol sko -irań skich, 30 IV 1977 r., b.p.; ibi�dem, Szy fro gram nr 2824,
27 V 1977 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja gen. J. Sło wi kow skie go do ty czą ca przy go to wań do wi zy ty sza cha
Ira nu w Pol sce, 14 VI 1977 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja gen. J. Sło wi kow skie go do ty czą ca nie któ rych aspek -
tów po li ty ki za gra nicz nej Ira nu oraz sto sun ków pol sko -irań skich, 13 VIII 1977 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja
płk. B. Że leń skie go na te mat irań skich ocen wi zy ty sza cha w Pol sce, 15 IX 1977 r., b.p.

73 Informacja na te mat pro gra mu wi zy ty Ale go Ak ba ra We la ja tie go zob. AIPN, 02011/1, t. 11, Notatka
J. Ma jew skie go do ty czą ca pro gra mu re wi zy ty mi ni stra spraw za gra nicz nych Ira nu dr. A.A. We la ja tie go
w Pol sce w dniach 25–27 stycz nia 1988 r., 30 XII 1987 r., b.p.
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Za bez pie cze nie wi zy ty za rów no stro ny pol skiej w Ira nie, jak i go ści z Te he ra nu by ło
jed nym z za dań apa ra tu bez pie czeń stwa. W związ ku z tym ma te ria ły do ku men tu ją ce po -
szcze gól ne eta py przy go to wań do wi zyt zna la zły się w za so bie IPN. Do tych czas uda ło
się od na leźć tecz ki do ty czą ce je dy nie nie któ rych spo tkań przed sta wi cie li obu kra jów.
Nale żą do nich wi zy ty w Ira nie: pre mie ra Pio tra Ja ro sze wi cza w li sto pa dzie 1974 r.
(krypt. „Urmia”)77, I se kre ta rza KC PZPR Edwar da Gier ka w stycz niu 1977 r. (krypt.
„Gan ges”)78, oraz w Pol sce: pre mie ra Ira nu Ami ra Ab ba sa Ho wej dy w ma ju 1973 r.
(krypt. „Ne mek”)79, ce sa rza i ce sa rzo wej Ira nu we wrze śniu 1966 r. (krypt. „Rial” i „Od -
ra”)80, w czerw cu 1970 r. (brak kryp to ni mu)81 i sierp niu 1977 r. (krypt. „Cy rus”)82, mini -
stra spraw za gra nicz nych Ab ba sa Ale go Kha lat ba rie go w czerw cu 1977 r. (brak
kryp to ni mu)83. Te w więk szo ści opa słe jed nost ki za wie ra ją ty po we do ku men ty zwią za ne
z ope ra cja mi ochron ny mi. Róż nią się one od sie bie w za leż no ści od te go, czy stro na pol -
ska by ła go ściem, czy go spo da rzem – in ny był bo wiem za kres i cha rak ter za dań po sta -
wio nych przed Biu rem Ochro ny Rzą du. W cza sie przy go to wań do wi zy ty przed sta wi cie li
Ira nu i w trak cie jej trwa nia Biu ro Ochro ny Rzą du współ pra co wa ło z ko men da mi wo je -
wódz ki mi MO i de le go wa ło tam swo ich pra cow ni ków. W związ ku z tym ma te ria ły z za -
bez pie cze nia wi zyt wy two rzo ne na szcze blu wo je wódz kim moż na od na leźć
w od dzia ło wych ar chi wach IPN. Przy kła dem mo że być Gdańsk, gdzie znaj du ją się
dokumen ty na te mat wi zy ty sza cha w tym mie ście w dniach 17–18 wrze śnia 1966 r.84

Do sztam po wych ma te ria łów wy twa rza nych przez BOR moż na za li czyć ogól ne pro gra -
my or ga ni za cyj ne wi zyt, w któ rych dro bia zgo wo – co do mi nu ty – roz pi sa ny jest ich
przebieg, wzo ry prze pu stek, kart po kła do wych itp., po da ne są li sty osób od po wie dzial -
nych za ochro nę po szcze gól nych obiek tów, spi sy m.in. go ści, przed sta wi cie li me diów
(zarówno pol skich, jak i irań skich) czy osób mających do stęp do go ści (np. kel ne rzy,
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74 Mir Hos se in Mu sa wi (ur. 1941), po li tyk. Uczest nik re wo lu cji is lam skiej, mi ni ster spraw za gra -
nicz nych (1981), pre mier Ira nu (1981–1989), do rad ca pre zy den ta (1989–2005), kan dy dat w wy bo rach
pre zy denc kich (2009). R. Czul da, Iran 1925–2014…, s. 246.

75 Pre mier Mu sa wi pier wot nie miał przy je chać do Pol ski je sie nią 1988 r. Wów czas przy go to wa no
rów nież stan dar do wy plan za bez pie cze nia je go wi zy ty (krypt. „Pers”). Zob. AIPN, 2837/522, Plan
kierunko wy ope ra cyj no -pre wen cyj ne go za bez pie cze nia ofi cjal nej wi zy ty pre mie ra Is lam skiej Re pu bli ki
Ira nu na te re nie War sza wy, 16 IX 1988 r., k. 196–209. Przy czy ny prze ło że nia wi zy ty przybliżają
informacje wy wia dow cze na de sła ne z Te he ra nu. AIPN, 0449/16, t. 9, Mel du nek do ty czą cy przy czyn
przełoże nia wi zy ty pre mie ra Ira nu Mir Hos se ina Mu sa wie go w Pol sce, 25 XI 1988 r., k. 3; ibi�dem, Szyfro -
gram nr 10790, 17 XI 1988 r., k. 4–5. 

76 Sto�sun�ki�dy�plo�ma�tycz�ne�Pol�ski 1918–2009.�In�for�ma�tor…, t. IV, s. 107–114. Z ko lei wi zy tę irań -
skie go wi ce mi ni stra spraw za gra nicz nych Ale go La ri dża nie go w Mo skwie w lip cu 1987 r. po ru sza no -
tat ka pol skie go MSZ za war ta w jed no st ce AIPN, 0449/1, t. 8. 

77 AIPN, 0827/25.
78 AIPN, 0827/86.
79 AIPN, 0788/71. Za cho wa ły się rów nież do ku men ty z ope ra cji ochron nej Nad wi ślań skiej Bry ga dy

MSW im. Czwar ta ków AL. Zob. AIPN, Pf 143/13, t. 12.
80 AIPN, 0788/9; AIPN, 329/135.
81 AIPN, 0788/37. W dniu 26 VI 1970 r. de le ga cja irań ska z pa rą ce sar ską na cze le w dro dze

z Finlandii do Ru mu nii wy lą do wa ła na Okę ciu. Po spo tka niu z prze wod ni czą cym Ra dy Pań stwa
Marianem Spy chal skim Irań czy cy od le cie li w dal szą po dróż. 

82 AIPN, 0423/6229; AIPN, 0827/155; AIPN, 0827/123; AIPN, Pf 139/248, t. 8.
83 AIPN, 0827/120.
84 AIPN Gd, 003/7.
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pokojów ki), pro to ko ły spraw dzeń pi ro tech nicz nych i ra dio lo gicz nych oraz ze sta wie nia
sił i środ ków nie zbęd nych do pra wi dło we go za bez pie cze nia po by tu. Oprócz nich jed -
nost ki za wie ra ją tak że szcze gó ło we pla ny, w któ rych kwe stie ochro ny roz pi sa no na każ -
dy dzień, a tak że od ręb nie sku pio no się na każ dym obiek cie. Ty po wy mi do ku men ta mi
są pla ny za bez pie cze nia tras prze jaz dów, uro czy sto ści po wi tal nych i po że gnal nych czy
bu dyn ków, np. Bel we de ru. Roz pi sy wa no tak że za da nia na po szcze gól ne wy dzia ły BOR.
Do ope ra cji ochron nych an ga żo wa no róż ne jed nost ki or ga nów bez pie czeń stwa, w tym
SB, MO i Nad wi ślań ską Bry ga dę MSW im. Czwar ta ków AL, któ re spo rzą dza ły swo je
osob ne pla ny za bez pie czeń naj waż niej szych obiek tów i tras prze jaz du (np. plan KG MO
za bez pie cze nia wi zy ty pa ry ce sar skiej w 1966 r. no sił krypt. „Od ra”). Uzu peł nie niem
tych do ku men tów są gra ficz ne przed sta wie nia: ochra nia nych obiek tów, je go bu dyn ków,
oto cze nia, pla ny sy tu acyj ne, po miesz czeń czy wi dow ni. Osob ną gru pę akt sta no wi ko re -
spon den cja. Są to przede wszyst kim pi sma do te re no wych jed no stek apa ra tu bez pie czeń -
stwa i miejsc, któ re go ście mie li zwie dzać. Nie zwy kle in te re su ją ce są do ku men ty
ana li tycz ne oma wia ją ce po li ty kę we wnętrz ną i za gra nicz ną Iranu. Na przy kład w in for -
ma cji z wrze śnia 1966 r., przy go to wa nej przed wi zy tą pa ry ce sar skiej, sko men to wa no je -
go trud no ści go spo dar cze, m.in. zwią za ne z re for mą rol ną85. Wska za no na dzia łal ność
opo zy cji i kie run ki naj więk szych za gro żeń dla rzą dów M. Re zy Pah la vie go, do któ rych
za li czo no par tię Tu deh86 i Front Na ro do wy pre mie ra Mo sad de gha87. Przy bli żo no tak że
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85 W 1963 r. szach za ini cjo wał pro gram tzw. bia łej re wo lu cji, któ ry po cząt ko wo (po tem roz rósł się
on do kil ku na stu punk tów) obej mo wał m.in. na cjo na li za cję la sów, sprze daż pań stwo wych spół ek pry -
wat nym przed się bior com, po dział czę ści zy sków z ro bot ni ka mi, pra wo do gło so wa nia dla ko biet, stwo -
rze nie kor pu su oświa to we go w ce lu al fa be ty za cji wsi. Naj waż niej sza jed nak by ła re for ma rol na.
Ogra ni czo no w niej moż li wość po sia da nia grun tów wy łącz nie do przy le ga ją cych do jed nej wio ski. Nad -
wyż ki mia ły być od ku py wa ne od wiel kich po sia da czy i sprze da wa ne bez rol nym chło pom. Zda wa no so -
bie spra wę, że chło pi nie ma ją ani do świad cze nia w sa mo dziel nej upra wie, ani ka pi ta łu nie zbęd ne go
do pro wa dze nia go spo dar stwa, ze zwo lo no im więc na łą cze nie się w spół dziel nie rol ni cze. Ce lami re -
for my rol nej by ły mo der ni za cja wsi, uwol nie nie si ły ro bo czej nie zbęd nej do zmian kra ju i zmniej sze nie
wpły wów wiel kich po sia da czy ziem skich. Re form nie uda ło się całkowicie zre ali zo wać, a ich skut ki
w dłuż szym okre sie oka za ły się nie ko rzyst ne dla pań stwa. Po pierw sze, udział pro duk cji rol nej w PKB
spadł z 27,9 proc. w 1962 r. do 9,3 proc. w 1977 r. Po dru gie, miesz kań cy wsi, któ rym nie uda ło się uzy -
skać na dzia łów zie mi, zo sta li zre du ko wa ni do ro li ro bot ni ków wiej skich lub prze nie śli się do miast, gdzie
czę sto za sie dla li miej skie slum sy. War to wspo mnieć, że licz ba miesz kań ców Te he ra nu zwięk szy ła się
z 1,5 mln w 1953 r. do po nad 5,5 mln w 1979 r. Po trze cie, spo wo do wa ła opór du cho wień stwa, na cze le
któ re go sta nął Ru hol lah Cho me ini. Ob ję ła bo wiem tak że zie mie bę dą ce we wła da niu fun da cji re li gij -
nych. Do dat ko wym za gro że niem by ły zmia ny w oby cza jo wo ści, oświa cie i orzecz nic twie praw ni czym,
czy li w ob sza rach do tych czas zdo mi no wa nych przez duchow nych. T. Co vil le, Naj�now�sza�hi�sto�ria�Iranu.
Re�pu�bli�ka�Is�lam�ska, War sza wa 2009, s. 30–31; J. Zda now ski, Hi�sto�ria�Bli�skie�go�Wscho�du XX wie�ku,
Wro cław 2010, s. 306–311; N. Oba ra, Krót�ka�hi�sto�ria�politycz�nej�eko�no�mii�Ira�nu�w XX wie�ku, „Stu dia
Orien ta li stycz ne” 2014, nr 1, s. 125–129.

86 Lu do wa Par tia Ira nu (Tu de, Tu deh) zo sta ła za ło żo na w 1941 r. przez daw nych dzia ła czy ko mu ni -
stycz nych, ode gra ła istot ną ro lę w cza sie na cjo na li za cji ro py naf to wej. Po za ma chu sta nu w 1953 r. człon -
ków par tii re pre sjo no wa no, a jej przy wód cy ucie kli do kra jów ko mu ni stycz nych. Udzie la li po par cia
aja tol la ho wi Cho me inie mu, a po oba le niu sza cha w 1979 r. przy wód cy par tii po wró ci li do Ira nu i zo sta ły
od bu do wa ne jej struk tu ry. W 1983 r. dzia ła cze Tu deh i człon ko wie jej KC zo sta li aresz to wa ni i pod da ni
tor tu rom. W 1988 r. wie lu z nich za mor do wa no. H. Asa di, Li�sty�do mo�je�go�opraw�cy.�Mi�łość,�re�wo�lu�cja
i irań�skie� wię�zie�nia, Wo ło wiec 2013, s. 13, 323. O wspie ra niu re wo lu cji przez Tu deh mó wi m.in.
szyfrogram pra cow ni ka pol skie go wy wia du z In dii: „Kie row nic two ko mu ni stycz nej par tii Ira nu – Tu deh
wezwało ko mu ni stów irań skich stu diu ją cych w In diach, by wra ca li nie zwłocz nie do kra ju w ce lu 
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po li ty kę za gra nicz ną, w tym m.in. przy czy ny dzie więt na sto dnio wej po dró ży pa ry ce sar -
skiej po Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej: „Cięż ka sy tu acja go spo dar cza kra ju, nie za do -
wo le nie czę ści irań skiej opi nii spo łecz nej z jed no stron nej orien ta cji Ira nu na Za chód,
od mo wa państw za chod nich udzie le nia Ira no wi istot nej po mo cy fi nan so wej zmu si ły irań -
skie ko ła rzą dzą ce do pro wa dze nia bar dziej ela stycz nej po li ty ki wo bec kra jów so cja li -
stycz nych. W irań skich ko łach po li tycz nych stwier dza się, że idąc na nor ma li za cję
sto sun ków i roz sze rze nie współ pra cy go spo dar czej z kra ja mi so cja li stycz ny mi, szach dą -
ży jed no cze śnie do na wią za nia ko rzyst nych kon tak tów go spo dar czych z kra ja mi so cja li -
stycz ny mi i wy war cia na ci sku na pań stwa za chod nie, przede wszyst kim USA, aby
w więk szym stop niu li czy ły się z in te re sa mi Ira nu i przy spie szy ły spra wę udzie le nia mu
do dat ko wej po mo cy go spo dar czej i woj sko wej”88. Na koń cu jed nost ki za miesz czo no li -
sty funk cjo na riu szy przed sta wio nych do od zna czeń i na gród pie nięż nych, a tak że spra -
woz da nia z prze bie gu ope ra cji. Do peł nie niem ww. materiałów ar chi wal nych jest tecz ka
zawie ra ją ca je de na ście fo to gra fii z po by tu pa ry ce sar skiej w Pol sce w 1966 r.89

Po dob ne do ku men ty wy twa rza no pod czas ope ra cji ochron nych pro wa dzo nych
w Iranie, acz kol wiek stro na pol ska w wie lu kwe stiach mu sia ła się zdać na miej sco we służ -
by. Współ pra ca ta nie za wsze jed nak ukła da ła się ide al nie. Na przy kład na czel nik Wy dzia -
łu I BOR płk W. Go dzi szew ski w ra por cie z za dań wy ko ny wa nych przed wi zy tą pre mie ra
Ja ro sze wi cza po dał, że „do za bez pie cze nia tras prze jaz do wych [Irań czy cy] nie przy wią -
zu ją wa gi i wy da je się, że jest to sła ba stro na ich dzia łań, bio rąc pod uwa gę bra ki w za -
bez pie cza niu punk tów new ral gicz nych. […] Dru gim za uwa żo nym sła bym punk tem
tam tej szej służ by ochron nej to pry mi tyw ny spo sób przed się wzięć pro fi lak tycz nych i kon -
tro l nych”90. Przed wi zy tą w Ira nie du żo bar dziej sku pia no się na za gro że niu za ma cha mi
ter ro ry stycz ny mi. Przed wspo mnia ną już wi zy tą pre mie ra Ja ro sze wi cza za stęp ca szefa
Biu ra Ochro ny Rzą du K. Piąt kow ski wy słał do dy rek to rów de par ta men tów I, II, III, IV,
Tech ni ki, Biu ra Pasz por tów i Do wo dów Oso bi stych MSW, Biu ra „W” MSW proś bę o in -
for ma cję na te mat ewen tu al nych za gro żeń bez pie czeń stwa pol skiej de le ga cji. W od po wie -
dzi dy rek tor BPiDO prze słał dwa wy ka zy: z na zwi ska mi cu dzo ziem ców na le żą cych
do or ga ni za cji ter ro ry stycz nych i stu den tów z kra jów arab skich wy da lo nych w 1974 r.
oraz z na zwi ska mi cu dzo ziem ców, któ rym RFN za strze gła wjaz du na swo je te ry to rium.
Przy kła da no rów nież wa gę do za gro żeń wy ni ka ją cych z kli ma tu i wa run ków sa ni tar nych.
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po kie ro wa nia wal ką na ro du irań skie go zmie rza ją ce go do oba le nia sza cha i usta no wie nia wła dzy lu do wej
w Ira nie na wzór Afga ni sta nu”. Zob. AIPN, 02011/577, Szy fro gram nr 4338, 17 VIII 1978 r., k. 90. 

87 Mo ham mad Mo sad degh (1881–1967), po li tyk. Gu ber na tor pro win cji Azer bej dżan Irań ski 
(1922–1923), mi ni ster fi nan sów i spraw za gra nicz nych, po ko ro na cji Re zy Cha na na sza cha Iranu (1926)
wy co fał się z po li ty ki, przy wód ca Fron tu Na ro do we go (1949–1967), pre mier Ira nu (1951–1953), ini cja -
tor pro gra mu na cjo na li za cji złóż ro py naf to wej znaj du ją cych się wów czas w po sia da niu An glo -Ira nian
Oil Com pa ny (1951) i ogra ni cze nia wła dzy sza cha, oba lo ny w wy ni ku za ma chu sta nu zor ga ni zo wa ne go
przez USA i Wiel ką Bry ta nię (1953), do koń ca ży cia prze by wał w aresz cie do mo wym. R. Czul da,
Iran 1925–2014…, s. 246.

88 AIPN, 0788/9, Sy tu acja we wnętrz na i po li ty ka za gra nicz na rzą du irań skie go, 2 IX 1966 r., 
k. 365–370. Rząd Ira nu był np. nie za do wo lo ny z nie do sta tecz nej po mo cy Sta nów Zjed no czo nych w za -
pew nia niu bez pie czeń stwa w re jo nach naf to wych czy ze zbyt wy so kich cen sprzę tu woj sko we go do star -
cza ne go Te he ra no wi. Zob. H. Na ha van di, Upa�dek�i śmierć�sza�cha�Ira�nu, War sza wa 2008, s. 38.

89 AIPN, 024/126.
90 AIPN, 827/25, Ra port do ty czą cy re ali za cji za dań na te re nie Ira nu w okre sie 22 X – 15 XI 1974 r.,

18 XI 1974 r., k. 117–118.
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Na przy kład przed wi zy tą E. Gier ka przy go to wa no In for ma cję na te mat sy tu acji sa ni tar -
nej oraz nie któ rych za gad nień z me dy cy ny za po bie gaw czej w re jo nie In dii i Ira nu91.
W jednost kach ar chi wal nych zgro ma dzo no rów nież za gra nicz ne ma te ria ły pra so we,
np. „New swe eka” z 14 paź dzier ni ka 1974 r.92 i wy da nie mię dzy na ro do we „Kay ha nu”
z 21 paź dzier ni ka 1974 r.93, czy bro szu ry zwią za ne z miej sca mi, któ re pol ska de le ga cja
pla no wa ła od wie dzić, np. plan Is fa ha nu i fol der do ty czą cy ra fi ne rii w Shi ra zie.

Nie uda ło się od na leźć ma te ria łów z za bez pie cze nia po by tu mi ni stra spraw za gra nicz -
nych Ma ria na Orze chow skie go w lu tym 1987 r. W za so bie IPN znaj du je się na to miast
no tat ka in for ma cyj na, do któ rej do łą czo no nie peł ną ko pię spra woz da nia mi ni stra z wizyty
w Ira nie94. W In sty tu cie prze cho wy wa na jest tak że in for ma cja MSZ z li sto pa da 1988 r.
na te mat pol sko -irań skich kon sul ta cji po li tycz nych i go spo dar czych na szcze blu wi ce -
mi ni strów95. 

W la tach sie dem dzie sią tych, jak już wspo mnia no, kon tak ty prze nio sły się rów nież
na po ziom par la men tar ny. W IPN znaj du ją się za tem ma te ria ły z za bez pie cze nia po by tu
de le ga cji par la men tu Ira nu w dniach 14–19 ma ja 1978 r. W jed no st ce zgro ma dzo no
typowe do ku men ty do ty czą ce tej ma te rii: plan przed się wzięć ochron nych, pro gram
wizyty czy no ty bio gra ficz ne człon ków irań skiej de le ga cji96. 

Te ma ty kę sto sun ków pol sko -irań skich po ru sza rów nież no tat ka opra co wa na przez
De par ta ment II MSW w 1985 r. Do ty czy ła ona opi nii dy plo ma tów Ira nu akre dy to wa nych
w Pol sce na te mat moż li wo ści zin ten sy fi ko wa nia kon tak tów obu państw97. W pierw szej
po ło wie lat osiem dzie sią tych sto sun ki z Teheranem ule gły ochło dze niu. Wpływ na to,
oprócz skom pli ko wa nej sy tu acji we wnętrz nej obu kra jów, mia ła m.in. in wa zja ZSRS
na Afga ni stan. Iran wspie rał wów czas nie któ re or ga ni za cje mu zuł mań skie i przyj mo wał
afgań skich uchodź ców98. 
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91 AIPN, 0827/86, In for ma cja na te mat sy tu acji sa ni tar nej oraz nie któ rych za gad nień z me dy cy ny
za po bie gaw czej w re jo nie In dii i Ira nu, 1976 r., k. 129–132.

92 AIPN, 0827/25. Na okład ce te go nu me ru jest szach Mo ham mad Re za Pah la vi i ty tuł Iran’s�Push
for�Po�wer, a w środ ku stro ny 27–33 po świę co no sza cho wi i je go po li ty ce.

93 Za ło żo ny w 1942 r. „Kay han” był jed ną z naj więk szych ga zet w Ira nie. Przed 1979 r. wy cho dził
w na kła dzie mi lio na eg zem pla rzy. Miał dwa wy da nia: irań skie i an giel skie. Po re wo lu cji w 1979 r. ty tuł
prze ję ły no we wła dze. Uka zu je się do dzi siaj w sie dem dzie się cio ty sięcz nym na kła dzie. H. Asa di, op. cit.,
s. 20. Zob. ha sło „Kay han” w En cy klo pe dia Ira ni ca: http://www.ira ni ca on li ne.org/ar tic les/kay han -news -
pa per (do stęp 11 I 2016 r.).

94 AIPN, 0449/1, t. 3, No tat ka in for ma cyj na z ofi cjal nej wi zy ty mi ni stra spraw za gra nicz nych PRL
w Irań skiej Re pu bli ce Is lam skiej (2–5 II 1987 r.) opra co wa na w Mi ni ster stwie Spraw Za gra nicz -
nych, 8 II 1987 r., k. 19–22. 

95 AIPN, 1594/551, No tat ka in for ma cyj na o kon sul ta cjach pol sko -irań skich na szcze blu wi ce mi ni -
strów spraw za gra nicz nych (Te he ran, 22–24 XI 1988 r.), 29 XI 1988 r., k. 28–33.

96 We dług akt IPN do Pol ski przy je cha li: Ja far Sha rif Ema mi, Fa ra jol lah Res sie, Ja la led din
Shadman, Hos se in Ali Es fan dia ri, Ma nu chehr Pe ze sh ki, Ali As ghar Ma zha ri, Ali Ah mad Lhor shid.
Zob. AIPN, 0827/193. 

97 AIPN, 0731/11, In for ma cja do ty czą ca opi nii dy plo ma tów na te mat moż li wo ści roz wo ju sto sun -
ków pol sko -irań skich, 17 IX 1985 r., k. 68–69.

98 P. Bal czyń ski, Hi�sto�ria�sto�sun�ków�pol�sko�-irań�skich [w:] Hi�sto�ria�Ira�nu, red. A. Kra sno wol ska,
Wro cław 2010, s. 934. Zob. np. tak że AIPN, 0449/16, t. 21, O pod go tow kie afgan skich kontr rie wo lu cio -
nie row w Pa ki sta nie i Ira nie, 1981 r., k. 12–15; ibi�dem, t. 9, Ra zwi ti je iran skich wniesz nie po li ti cze skich
kon cep cyj i je go wli ja ni je na otno sze ni ja s Afga ni sta nom, 1988 r., k. 146–147. Krót ka no tat ka na te mat
szko le nia w Ira nie re be lian tów afgań skich zob. AIPN, 02011/785. Z ko lei do ku menty za wie ra ją ce 
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Ak ta do ty czą ce in wi gi la cji Irań czy ków w Pol sce oraz za bez pie cze nia de le ga cji mię -
dzy na ro do wych moż na uznać, mi mo że nie są kom plet ne, za sto sun ko wo jed no rod ne.
Po ru sza ne w nich kwestie kon cen tru ją się wo kół zbli żo nych za gad nień, po dob ne też sto -
so wa no me to dy uzy ski wa nia in for ma cji.

III. sy tu acja W Ira nIe

W za so bie IPN znaj du ją się tak że ma te ria ły, któ re do ty ka ją wy da rzeń to czą cych się
w Ira nie. W związ ku z tym, że by ły one nie zwy kle dy na micz ne, a przede wszyst kim istot -
ne dla rów no wa gi w tym re jo nie świa ta przy kła da no do nich du że zna cze nie. Róż no rod -
ność oraz wa ga zmian w Ira nie od dru giej po ło wy lat sie dem dzie sią tych spra wia ły, że
pol ski wy wiad z uwa gą przy glą dał się te mu bli skow schod nie mu kra jo wi. Nie spo sób jest
wszyst kich zagadnień ująć w ar ty ku le, dla te go wy szcze gól nio no te, któ re naj czę ściej po -
ja wia ją się w ma te ria łach organów bez pie czeń stwa. 

am ba sa da Prl w te he ra nie

Jed nym z za dań pol skich służb, znaj du ją cych się na sty ku dzia łań wy wia dow czych
i kontr wy wia dow czych, by ła ochro na pol skich pla có wek dy plo ma tycz nych za gra ni cą.
War to tu taj wspo mnieć, że na każ de przed sta wi ciel stwo dy plo ma tycz ne PRL za kła da no
spra wę obiek to wą, w ra mach któ rej gro ma dzo no ma te ria ły o dzia łal no ści pla ców ki,
wszel kich nie pra wi dło wo ściach czy na gan nym za cho wa niu jej pra cow ni ków. Spra wa za -
ło żo na 26 ma ja 1962 r. na am ba sa dę w Te he ra nie no si ła krypt. „Ka me le on”, za koń czo no
ją 29 VI 1969 r. Nie ste ty nie uda ło się od na leźć jej do ku men ta cji99. Ma te ria ły na te mat
ochro ny ope ra cyj nej Am ba sa dy PRL w Te he ra nie są nie zwy kle skrom ne. Ty po wą prak -
ty ką by ło oce nia nie przez De par ta ment I MSW osób uda ją cych się do pra cy na eks po no -
wa ne sta no wi sko za granicą, któ re wią za ło się z do stę pem do do ku men ta cji sta no wią cej
ta jem ni cę pań stwo wą. Proś bę w tej spra wie do De par ta men tu I kie ro wa ła in sty tu cja wy -
sy ła ją ca pra cow ni ka za gra ni cę, np. Mi ni ster stwo Han dlu Za gra nicz ne go i Go spo dar ki
Mor skiej w 1976 r. zwró ci ło się z proś bą o spraw dze nie Ksa we re go Ko co nia przed
wysłaniem go do pra cy w Przed sta wi ciel stwie Pol skich Li nii Oce anicz nych w Gha nie
na sta no wi sko at taché ds. że glu gi100. W ak tach te go ty pu znaj du ją się do ku men ty ad mi -
ni stra cyj ne: kwe stio na riu sze oso bo we, ży cio ry sy, opi nia pra co daw cy, za py ta nia o ka ral -
ność, a tak że re zul ta ty spraw dzeń w in nych urzę dach cen tral nych (np. z Mi ni ster stwa
Obro ny Na ro do wej) czy jed nost kach „bez pie ki” od po wied nich ze wzglę du na miej sce
pra cy. Cza sem znaj du ją się w nich no tat ki, w któ rych SB cha rak te ry zo wa ła wcze śniej sze
wy ko rzy sta nie ope ra cyj ne kan dy da tów na wy jazd. W IPN ta kie ma te ria ły zna le zio no
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sta no wi sko Ira nu na sy tu ację we wnętrz ną w Afga ni sta nie w 1978 i 1979 r. znaj du ją się w AIPN,
02011/786. Zob. np. AIPN, 02011/786, No tat ka do ty czą ca re per ku sji prze wro tu w Afga ni sta nie,
czerwiec 1978 r., b.p.; ibi�dem, Szy fro gram nr 1770, 29 III 1979 r., b.p. 

99 W. Ba gień ski, „De par ta ment I. Or ga ni za cja i me to dy pra cy wy wia du cy wil ne go PRL w latach
1955–1990”, War sza wa 2017 (w dru ku).

100 AIPN, 01918/774, mf, Proś ba Mi ni ster stwa Han dlu Za gra nicz ne go i Go spo dar ki Mor skiej o za -
opi nio wa nie Ksa we re go Ko co nia, 2 XII 1976 r., b.p. 
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na wie lu przed sta wi cie li dy plo ma tycz nych w Te he ra nie101, jed nak że nie by ły one zbie ra -
ne przed wy jaz dem na pla ców kę w Ira nie102. Wy jąt kiem tu taj jest jed nost ka ar chi wal na
za ło żo na w związ ku ze skie ro wa niem Ta de usza Ko ho re wi cza do pra cy w Am ba sa dzie
PRL w Da masz ku w 1968 r. i póź niej szym jego wy jaz dem na sta no wi sko am ba sa do ra
PRL w Te he ra nie. Proś bę w 1984 r. prze słał do De par ta men tu I MSW dy rek tor De par ta -
men tu Kadr i Szko le nia Sta ni sław Ma to sek103.

Ochrona kontr wy wia dow cza pol skiej am ba sa dy by ła jed nym z za dań służb. Z te go
wzglę du np. w 1988 r. spo rzą dzo no no tat kę do ty czą cą sta nu kontr wy wia dow cze go za bez -
pie cze nia pla ców ki dy plo ma tycz nej. Po da no w niej skład pol skie go per so ne lu (wraz
z przed sta wi cie la mi han dlo wy mi) i ich krót ką cha rak te ry sty kę. Wska za no rów nież na klu -
czo we pro ble my zwią za ne z wła ści wą ochro ną bu dyn ków za miesz ka łych przez Po la ków104.
Re ali za cję tych przed się wzięć ope ra cyj nych moż na od na leźć w no tat kach spo rzą dzo nych
prze z funk cjo na riu sza lu b w spół pra cow ni ka „bezpieki” o ps. „Ra is”. We wstęp nej oce nie
sy tu acji kontr wy wia dow czej w re jo nie am ba sa dy z 1984 r. omó wił on wa run ki te re no we
i lo ka lo we, z któ rych moż li wa jest ob ser wa cja bu dyn ku przed sta wi ciel stwa. Na stęp nie przy -
bli żył ruch miej ski i ko mu ni ka cję au to bu so wą w Te he ra nie oraz port lot ni czy Mehrabad,
po ło żo ny na za chód od cen trum sto li cy kra ju. W tecz ce od na leźć rów nież moż na infor ma -
cje do ty czą ce per spek tyw na wią zy wa nia kon tak tów z Irań czy ka mi z po zy cji pra cow ni ka
am ba sa dy oraz no tat kę na te mat pra sy w ję zy ku an giel skim do stęp nej w placówce105.

Co raz bar dziej skom pli ko wa na sy tu acja we wnętrz na Te he ra nu, groź ba in ter wen cji
Sta nów Zjed no czo nych i woj na z Ira kiem od bi ły się na ru ty no wym funk cjo no wa niu
amba sa dy. Wszyst kie te czyn ni ki spo wo do wa ły ko niecz ność ewa ku acji czę ści oby wa te li
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101 W la tach 1945–1989 naj wyż szy mi przed sta wi cie la mi Pol ski w Ira nie by li: Eu ge niusz Mil ni kiel
(chargé d’af fa ires a.i. 1945–1948), Ka zi mierz Śmi ga now ski (chargé d’af fa ires a.i. 1948–1956), Ksa we -
ry Ko coń (chargé d’af fa ires a.i. IX–XII 1956), Ka zi mierz Si dor (po seł 1956–1960), Wła dy sław Gó ral -
ski (po seł 1960–1962, am ba sa dor 1962–1964), Sta ni sław Ki ry luk (am ba sa dor 1964–1967), Bro ni sław
Mu sie lak (am ba sa dor 1967–1973), Bo gu sław Pa szek (am ba sa dor 1973–1976), Hen ryk Łaszcz (amba sa -
dor 1976–1979), Jó zef Fi li po wicz (am ba sa dor 1979–1983), Jan Sło wi kow ski (am ba sa dor
1983–1984), Bo gu sław Bu kow ski (chargé d’af fa ires 1984–1985), Ta de usz Ko ho re wicz (amba sa -
dor 1985–1988), Ste fan Szym czy kie wicz (am ba sa dor 1988–1994). Sto�sun�ki� dy�plo�ma�tycz�ne� Polski
1918–2009.�In�for�ma�tor, t. IV: Afry�ka�i Bli�ski�Wschód, red. K. Szcze pa nik, A. Her man -Łu ka sik, B. Ja -
nic ka, War sza wa 2010, s. 104–105.

102 Na przy kład od na le zio no ma te ria ły do ty czą ce: Ksa were go Ko co nia – w związ ku z wy jaz dem
do Gha ny i na przed sta wi ciel stwo Pol skich Li nii Oce anicz nych w Pa ki sta nie w 1970 r. (AIPN, 01918/774;
AIPN, 0586/3084); Bro ni sła wa Mu sie la ka – w związ ku z wy jaz dem do Ni ge rii w 1963 r. (AIPN,
0586/2670 oraz jed na kar ta z ży cio ry sem w AIPN, 01943/1217); Jó ze fa Fi li po wi cza – w związ ku z pra -
cą na pla ców ce PLL „Lot” w Mo skwie w 1988 r. (AIPN, 01871/137); Wła dy sła wa Gó ral skie -
go – w związ ku z wy jaz dem do USA na sty pen dium De par ta men tu Sta nu w 1973 r. (AIPN, 01897/545);
Bro ni sła wa Pasz ka – w związ ku z wy jaz dem na pla ców kę han dlo wą w ZSRS w 1962 r. (AIPN,
0586/1883).

103 AIPN, 01918/790.
104 AIPN, 003171/251, No tat ka do ty czą ca sta nu kontr wy wia dow cze go za bez pie cze nia pla ców ki

w Tehe ra nie, 30 VI 1988 r., k. 162–168.
105 AIPN, 2602/17384, Wstęp na oce na sy tu acji kontr wy wia dow czej w re jo nie am ba sa dy, 25 V 1984 r.,

k. 38–39; ibi�dem, Ruch miej ski w Te he ra nie, 31 V 1984 r., k. 46–48; ibi�dem, Au to bu so wa ko mu ni ka cja
miej ska w Te he ra nie, 25 V 1984 r., k. 42–43; ibi�dem, Mię dzy na ro do wy dwo rzec lot ni czy Meh ra bad w Te -
he ra nie, 27 V 1984 r., k. 44–45; ibi�dem, Moż li wo ści na wią zy wa nia kon tak tów z Irań czy ka mi z po zy cji
pra cow ni ka am ba sa dy, 15 VIII 1984 r., k. 49–50; ibi�dem, Pra sa i pe rio dy ki w ję zy ku an giel skim do stęp -
ne w am ba sa dzie, 26 V 1984 r., k. 40–41.
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pol skich prze by wa ją cych w Ira nie i Ira ku. Na przy kład pod ko niec stycz nia 1979 r. do kra -
ju wró ci ło 210 spe cja li stów pra cu ją cych przy bu do wie lub ob słu dze róż nych obiek tów
gospo dar czych w Ira nie106. Wa run ki dzia łań pla có wek dy plo ma tycz nych na po cząt ku
stycz nia przy bli żał War sza wie am ba sa dor w Te he ra nie: „Am ba sa dy po zba wio ne są do -
staw ole jów opa ło wych, ben zy ny, ga zu, ener gia elek trycz na jest wy łą cza na co dzien nie
na kil ka go dzin. TV i ra dio ogło si ły ko mu ni kat władz o per tur ba cjach w trans por cie we -
wnętrz nym i do sta wach mą ki i in nych pro duk tów. […] Pro szę o od wrot ne upo waż nie nie
do wy da nia [po le ce nia] służ bo we go w spra wie wy jaz du ro dzin z dzieć mi spe cja li stów
i pra cow ni ków [pla có wek]. Pierw szą ewa ku ację, ok. 100 osób, prze wi du je my za kil ka
dni”107. Te ma ty ce tej po świę co na jest ca ła jed nost ka ar chi wal na za ty tu ło wa na „Ewa ku -
acja oby wa te li pol skich z Ira ku i Ira nu w cza sie dzia łań wo jen nych w la tach 1979–1981.
No tat ki służ bo we”. Za wie ra ona od ręcz nie spo rzą dzo ne in for ma cje (lub ich brud no pi sy)
do ty czą ce licz by Po la ków za trud nio nych w po szcze gól nych przed się bior stwach oraz ich
trans por tu w bez piecz ne miej sca1 08. Po raz ko lej ny ro dzi ny dy plo ma tów zo sta ły ewa ku -
owa ne do Pol ski w mar cu 1985 r. ze wzglę du na za gro że nie na lo tami irac kimi na Te he -
ran. W li sto pa dzie 1985 r. kwe stię po wro tu ro dzin na pla ców kę oma wia no pod czas
po sie dze nia Eg ze ku ty wy POP przy Am ba sa dzie PRL w Te he ra nie, zwo ła ne go przez am -
ba sa do ra T. Ko ho re wi cza. Roz trzą sa no, czy bę dzie moż li we spraw ne zor ga ni zo wa nie
ewa ku acji ro dzin w wy pad ku po now ne go wy stą pie nia za gro że nia wo jen ne go. Mi mo po -
dzie lo nych gło sów am ba sa dor zde cy do wał się wy słać do War sza wy de pe szę, w któ rej
przy chy lił się do de cy zji o po wro cie dzie ci, „zwra ca jąc się o wy ku pie nie bi le tów lot ni -
czych open”109. Stresz cze nie tej de pe szy oraz zgo dę cen tra li na po wrót człon ków ro dzin
do am ba sa dy w Te he ra nie moż na zna leźć w IPN110.

Dzia łal ność pol skich służb wy wia dow czych

Sto sun ko wo nie licz ne do ku men ty od na le zio no na te mat pra cy wy wia du w Ira nie.
W la tach pięć dzie sią tych w Te he ra nie dzia ła li pra cow ni cy lub współ pra cow ni cy
Departamentu I MSW PRL o ps. „Ka zik”, „Ome ga” i „Zo fia”. W lu tym 1955 r. uda ło mu
się po zy skać do współ pra cy Irań czy ka (pod ps. „Ko wa lew ski”), któ ry do 1952 r. stu dio -
wał w Pol sce, po czym wró cił do Te he ra nu i pod jął pra cę w Ban ku Eks por to wym. Jed -
no cze śnie w maju 1955 r. zo sta ła na nie go za ło żo na spra wa agen tu ral na na oso bę o krypt.
„Cyd”. We wrze śniu 1955 r. kon tak ty zo sta ły prze rwa ne. „Ko wa lew ski” zo stał bo wiem
aresz to wa ny przez służ by irań skie w związ ku z je go ak tyw no ścią w par tii Tu deh. Zwol -
nio no go we wrze śniu 1956 r. W zmi kro fil mo wa nej jed no st ce ar chi wal nej za cho wa ły się
m.in.: raport do ty czą cy wy ko rzy sta nia oby wa te la Ira nu w cha rak te rze in for ma to ra, raport
o za twier dze nie do ko na ne go wer bun ku z lu te go 1955 r., zo bo wią za nie taj ne go współ pra -
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106 PAP, Pol�scy�spe�cja�li�ści�wra�ca�ją�do kra�ju, „Try bu na Lu du”, 27–28 I 1979 r.
107 Szy�fro�gram�am�ba�sa�do�ra�w Te�he�ra�nie�o pla�nach�ewa�ku�acji�cu�dzo�ziem�ców, 1 I 1979�r.�[w:] Polskie

do�ku�men�ty�dy�plo�ma�tycz�ne, 1979, red. P. Dłu go łęc ki, J. Ko cha now ski, War sza wa 2014, s. 4. 
108 AIPN, 1616/296, Ewa ku acja oby wa te li pol skich z Ira ku i Ira nu w cza sie dzia łań wo jen nych

w latach 1979–1981. No tat ki służ bo we.
109 AAN, LXXVI–239, Wy dział Za gra nicz ny KC PZPR, Pi smo Eg ze ku ty wy POP i Ra dy Pra cow ni -

czej do am ba sa do ra PRL w Te he ra nie, 30 IX 1985 r., b.p.; ibi�dem, Pro to kół nr 27 roz sze rzo ne go po sie -
dze nia Eg ze ku ty wy POP przy Am ba sa dzie PRL w Te he ra nie, 11 XI 1985 r., b.p.

110 AIPN, 1594/551, Szy fro gram nr 2459/IV, 12 XI 1985 r., k. 26–27.
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cow ni ka czy plan wy ko rzy sta nia „Ko wa lew skie go”. Z te go ostat nie go do ku men tu do -
wia du je my się, że je go po zy ska nia do ko na no, „aby prze rzu cić go do jed ne go z głów nych
państw im pe ria li stycz nych i wy ko rzy stać go do na szej pra cy. W ce lu re ali za cji po wyż -
sze go pra cow nik, któ ry na wią że kon takt z «Ko wa lew skim», po wy ja śnie niu bra ku ją cych
da nych o oso bie «K», spraw dze niu i mak sy mal nym wy ko rzy sta niu w kie run ku roz sze -
rze nia, omó wi z nim, gdzie on sam uwa ża, że mógł by się jak naj szyb ciej i bez piecz nie
za akli ma ty zo wać. W wy pad ku, gdy by «Ko wa lew ski» nie wy su nął żad nej pro po zy cji lub
też sta wiał opo ry na wy jazd, za da niem na szym bę dzie prze ko nać go i za pro po no wać mu
Fran cję lub Szwaj ca rię [znał bie gle j. fran cu ski – W.K.] ja ko kraj je go pra cy”111. 

Przez ca łe la ta sie dem dzie sią te źró dłem in for ma cji dla wy wia du był wy daw ca mie -
sięcz ni ka praw ni czo -eko no micz ne go w Te he ra nie, któ re mu nada no ps. „OM”, „Oman”.
Po cząt ko wo kon takt z nim utrzy my wa li pra cow ni cy wy wia du: pod ps. „Cen zor”,
w latach 1972–1974 Jan Waw row ski ps. „Kurd”, a po je go wy jeź dzie do kra ju – Adam
Straś ps. „Ta hir”. Na stęp nie prze ka za no go na kon takt KO ps. „Na łę czow ski”, któ ry ulo -
ko wa ny był w BRH w Te he ra nie. „Oman” prze ka zy wał in for ma cje do ty czą ce po li ty ki
we wnętrz nej i za gra nicz nej. W 1974 r. – jak po da no – miał on per spek ty wy ob ję cia sta -
no wi ska wi ce mi ni stra w ad mi ni stra cji irań skiej, co znacz nie pod nio sło by war tość prze -
ka zy wa nych in for ma cji. Za gro że nia, ja kie do strze gał pol ski wy wiad, wy ni ka ją ce
z kon tak tów z „Oma nem” do ty czy ły je go nie ja snych sto sun ków za rów no z wy wia dem
bry tyj skim, jak i Sa va kiem. W li sto pa dzie 1979 r. „Oma no wi”, w związ ku z moż li wo -
ścią aresz to wa nia przez no we wła dze, uda ło się wy je chać do Sta nów Zjed no czo nych112. 

W czerw cu 1969 r. za ło żo no w Te he ra nie re zy den tu rę wy wia du cy wil ne go, któ rej
nada no krypt. „Per se po lis”. 2 X 1973 r. for mal nie prze re je stro wa no ją na punkt ope ra -
cyj ny (w do ku men ta cji tą na zwą po słu gi wa no się już wcze śniej). Je go dzia łal ność za wie -
szo no w la tach 1982–1988, po czym wzno wio no ją w związ ku z wy jaz dem Ste fa na
Szym czy kie wi cza na sta no wi sko am ba sa do ra. Wi tol do wi Ba gień skie mu uda ło się usta -
lić ob sa dę per so nal ną tej pla ców ki wy wia dow czej113. Pierw szym jej kie row ni kiem był
Jan Waw row ski ps. „Kurd”, któ ry w la tach 1970–1974 ja ko II se kre tarz am ba sa dy prowa -
dził pra cę w te re nie114. Ko lej ny mi by li: Adam Straś ps. „Ta hir” (na sta no wi sku I se kre ta -
rza) w la tach 1974–1978115, Ja nusz Ma zu rek ps. „Fa rad” (I se kre tarz am ba sa dy) w la tach
1978–1982116, Ste fan Szym czy kie wicz ps. „Brun” (am ba sa dor)117 – od 1988 r. i Je rzy
Hof man ps. „Ce dar” (II se kre tarz am ba sa dy) rów nież od 1988 r.118 Am ba sa do rem PRL
w Te he ra nie w la tach 1983–1984 był, jak już wspo mnia no, Jan Sło wi kow ski, któ ry
w okresie 1974–1982, a więc bez po śred nio przed wy jaz dem na pla ców kę za gra nicz ną,
peł nił funk cję za stęp cy sze fa Służ by Wy wia du i Kontr wy wia du MSW119. Z akt pra cow -
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111 Ma te ria ły do ty czą ce „Ko wa lew skie go” zob. AIPN, 003195/113.
112 Zob. AIPN, 003195/610.
113 Zob. W. Ba gień ski, op.�cit.
114 AIPN, 0604/870.
115 AIPN, 003175/736.
116 AIPN, 003175/399.
117 AIPN, 3246/249.
118 AIPN, 3246/247.
119 AIPN, 003175/22. W IPN moż na tak że od na leźć je go tecz kę per so nal ną żoł nie rza – AIPN,

2174/6352. Zob. też W. Ba gień ski, P. Gon tar czyk, Afe�ra� „Że�la�zo”�w do�ku�men�tach�MSW� i PZPR,
Warszawa 2013, pas�sim. 
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ni ków wy wia du moż na usta lić nie któ re dzia ła nia pol skich służb w Ira nie. Na przy kład
w ma te ria łach „Bru na” znaj du je się Plan pra cy p[unk tu] o[per a cyj ne go] krypt. „Per se po -
lis” w Te he ra nie na okres 1988–1989, w któ rym za war to je go głów ne za da nia: „Roz po -
zna nie moż li wo ści dzia łań wy wia dow czych w Ira nie, za kre su i form pra cy ope ra cyj nej
i beza gen tu ral nej, usta le nie obiek tów i źró deł na sze go za in te re so wa nia, okre śle nie moż -
li wo ści dzia łań in for ma cyj nych”, a tak że kie run ki za in te re so wań in for ma cyj nych. Za li -
cza no do nich: „pod sta wo we […] ele men ty sy tu acji we wnętrz nej Ira nu i po li ty ki
za gra nicz nej, zwłasz cza sto sun ków z USA, Eu ro pą Za chod nią, Ja po nią, sy tu acja na fron -
cie z Ira kiem i sto sun ki z Afga ni sta nem oraz kra ja mi arab ski mi, ca ło kształt sto sun ków
Ira nu z Pol ską; dia log po li tycz ny, wy mia na han dlo wa, współ pra ca go spo dar cza, do sta -
wy «S», umo wy dwu stron ne, moż li wo ści kre dy to we (rów nież nie le gal ne), kon tak ty oso -
bo we; po ziom tech nicz ny prze my słu irań skie go, im port wie dzy tech nicz nej, prze mysł
zbro je nio wy i pe tro che micz ny, eks plo ata cja złóż ro py naf to wej, elek tro me cha ni ka i kom -
pu te ry za cja, eks port -im port Ira nu (dzia łal ność róż nych firm, głów nie ame ry kań skich,
RFN, izra el skich), stan ba dań na uko wych; dzia łal ność służb spe cjal nych Ira nu;
SAVAMA, SA MA DŻA – II (kontr wy wiad woj sko wy), od dzia ły spe cjal ne [Korpusu]
Straż ni ków Re wo lu cji (tzw. paz da ran), Głów ny Za rząd Po li cji”120.

Wio sną 2017 r. wśród od taj nia nych ma te ria łów zbio ru za strze żo ne go zna la zły się
doku men ty punktu ope ra cyj ne go krypt. „Per se po lis”. Ze bra no je w dwóch jed nost kach
archi wal nych o sygn. IPN BU 003171/251 i IPN BU 003171/253. Zgro ma dzo no w nich
pla ny pra cy i spra woz da nia ich wy ko na nia, szy fro gra my prze sy ła ne do kra ju, li sty
pracow ni ków i współ pra cow ni ków punk tu, oce ny je go dzia łal no ści czy in struk cje dla
poszcze gól nych pra cow ni ków. Uzu peł nie niem tych ostat nich jest in struk cja dla „Ce da -
ra” z 1989 r., prze cho wy wa na w IPN BU 003171/179.

Od ręb ną do ku men ta cją wy wia dow czą do ty czą cą Te he ra nu są no tat ki i in for ma cje
prze sy ła ne z te re nu do cen tra li przez pra cow ni ków pol skie go wy wia du cy wil ne go. Po ru -
sza ły one spra wy we wnętrz ne Ira nu, tar cia w par tii rzą dzą cej, kwe stie go spo dar cze i na -
stro je spo łecz ne. W za so bie IPN zna la zły się wia do mo ści np. od „Fa ra da” (Ja nusz
Ma zu rek), „Bru na” (Ste fan Szym czy kie wicz) czy „Ce da ra” (Je rzy Hof man), dzia ła ją -
cych w Ira nie w la tach osiem dzie sią tych. Uzu peł nie niem są szy fro gra my z in nych pla -
có wek wy wia dow czych, ale do ty czą cych Ira nu121.

Tru izmem jest stwier dze nie, że przed podjęciem dzia łań wy wia dow czych w te re nie
nie zbęd ne jest po czy nie nie od po wied nich przy go to wań, m.in. roz po zna nie miej sca pro -
wa dze nia dzia łań. Ta ką ana li zą jest za cho wa na w Ar chi wum IPN Cha rak te ry sty ka sy tu -
acji ogól no ope ra cyj nej w Te he ra nie z 1973 r.122 Za war to w niej in for ma cję na te mat:
po ło że nia, licz by miesz kań ców, zna cze nia po li tycz ne go, go spo dar cze go i kul tu ral ne go
mia sta, je go zna cze nia ze wzglę du na obron ność Ira nu, sie dzib or ga ni za cji mię dzy na ro -
do wych, pla có wek dy plo ma tycz nych, in sty tu cji po li tycz no -kul tu ral nych, im prez o cha -
rak te rze mię dzy na ro do wym, związ ków z Pol ską i sy tu acji Po lek w Te he ra nie, ru chu
tu ry stycz ne go, waż nych wę złów ko mu ni ka cyj nych (lot ni sko, sieć dro go wa) i ko mu ni ka -
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120 AIPN, 3246/249, Plan pra cy p[unk tu] o[per a cyj ne go] krypt. „Per se po lis” w Te he ra nie
na okres 1988–1989, 3 X 1988 r., k. 41–43.

121 Zob. AIPN, 0449/5, t. 64; AIPN, 0449/16, t. 9; AIPN, 0449/16, t. 21; AIPN, 02011/577.
122 AIPN, 415/27. Ta sa ma cha rak te ry sty ka jest za war ta tak że w jed nost kach AIPN, 02385/12;

AIPN, 2603/5859; AIPN, 02011/124; AIPN, 02011/130.
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cji miej skiej. W ostat nim punk cie ana li zy omó wio no ele men ty szcze gól ne, któ re mo gą
mieć wpływ na pro wa dze nie dzia łań ope ra cyj nych, w tym za mknię te dziel ni ce, dziel ni -
ce dla dy plo ma tów, te re ny czy obiek ty, w któ rych po byt jest za bro nio ny. Po dob ny cel
mia ły in for ma cje zgro ma dzo ne w tecz ce wy wia du woj sko we go do ty czą cej łącz no ści ope -
ra cyj nej, w której zawarto opi sy sy tu acji wy wia dow czej na te re nie Afry ki, Bli skie go
Wscho du, Gre cji, Mal ty i Cy pru. Do ku men ty na temat Ira nu odnoszą się do norm i re guł
uzy ska nia po zwo le nia na pra cę czy po ru sza nia się po za sto li cą. Wśród zgro ma dzo nych
ma te ria łów war to wy mie nić no tat ki ope ra cyj ne: w spra wie uzy ska nia ze zwo le nia na pra -
cę (do łą czo no do niej wzo ry for mu la rzy w ję zy ku per skim), oma wia ją ce sys tem po dat -
ko wy dla firm i pra cow ni ków za gra nicz nych, przy bli ża ją ce for mal no ści
pasz por to wo -wi zo we i cel ne na punk tach gra nicz nych Ira nu (wraz ze wzo ra mi kart imi -
gra cyj nych) czy wska zu ją ce na wy mo gi, któ re trze ba speł nić, by po dró żo wać sa mo cho -
dem po za sto li cę (wraz ze wzo rem dru ku)123. 

W la tach 1982–1986 Wy dział VI De par ta men tu I MSW pro wa dził na kra je roz wi ja ją -
ce się spra wę obiek to wą krypt. „Ro kra”124. Dzia ła nia wy wia dow cze zak ty wi zo wa no, aby
le piej re ali zo wać ce le po li tycz ne i eko no micz ne Pol ski Lu do wej po de cy zji PZPR o in -
ten sy fi ka cji współ pra cy z ww. kra ja mi. Chciano tak że wy ko rzy stać moż li wość do cie ra nia
do „obiek tów w KK na od cin ku wy wia du na uko wo -tech nicz ne go, służb spe cjal nych
i dywer sji” oraz ist nie ją ce tam sprzy ja ją ce wa run ki do pro wa dze nia dzia łal no ści. Ira nu nie
za li czo no jed nak wów czas do kra jów, w któ rych w pierw szej ko lej no ści na le ży zin ten sy -
fi ko wać pracę wy wia dow czą125. W związ ku z tą spra wą obiek to wą w 1982 r. za ło żo no
na Iran pod tecz kę roz pra co wa nia o krypt. „He ney”, któ rą – po dob nie jak głów ną spra wę
„Ro kra” – za koń czo no w 1986 r. Ce lem pro wa dze nia spra wy – jak po da no w posta no wie -
niu o jej za koń cze niu – by ło „roz po zna nie sy tu acji po li tycz no -go spo dar czej Ira nu i wy ni -
ka ją cych stąd […] kie run ków dzia ła nia, uzy ski wa nie in for ma cji o obec no ści w Ira nie
in te re su ją cych nas tech no lo gii i moż li wo ści ich zdo by wa nia, uzy ski wa nie na pro wa dzeń
na ob. Ira nu, ob. kra jów ka pi ta li stycz nych, ob. PRL tam za trud nio nych, któ rych moż na
wy ko rzy stać do re ali za cji po sta wio nych przed wy dzia łem za dań”126. W tej nie wiel kiej jed -
no st ce ar chi wal nej do naj cie kaw szych do ku men tów na le ży za li czyć No tat kę z kon cep cji
dzia łal no ści wy wia dow czej w Ira nie oraz Plan pra cy ope ra cyj nej na 1983 r., wy ni ka ją cy
z kon cep cji dzia łal no ści wy wia dow czej w Ira nie. Pro po no wa no wów czas: 
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123 AIPN, 2602/19913, No tat ka służ bo wa w spra wie za ła twia nia ze zwo leń na pra cę dla ob co kra jow -
ców w Ira nie, 24 II 1987 r., k. 283–297; ibi�dem, Sys tem po dat ko wy dla fir my i pra cow ni ków za gra nicz -
nych w Is lam skiej Re pu bli ce Ira nu, 1987 r., k. 298–301; ibi�dem, Opra co wa nie na te mat for mal no ści
pasz por to wo -wi zo wych i cel nych na punk tach gra nicz nych Is lam skiej Re pu bli ki Ira nu, ma rzec 1987 r.,
k. 253–260; ibi�dem, No tat ka służ bo wa na te mat kon tro li pasz por to wej przy wjeź dzie do Ira nu, b.d.,
k. 403–405; ibi�dem, No tat ka służ bo wa w spra wie do ku men tu le ga li za cyj ne go – kar ty po zwo le nia na prze -
jazd sa mo cho dem po za Te he ran, b.d., k. 406–408.

124 Na te mat spra wy krypt. „Ro kra” zob. P. Gasz told -Seń, Wy�wiad�PRL�a pro�ble�my�po�li�tycz�no�-go�-
spo�dar�cze�Afry�ki�Sub�sa�ha�ryj�skiej�w la�tach 80. XX wie�ku, „Olsz tyń skie Stu dia Afry ka ni stycz ne” 2011,
t. 2, s. 143–155.

125 AIPN, 01789/388, mf, No tat ka do ty czą ca dzia łal no ści wy wia dow czej w ka pi ta li stycz nych kra -
jach roz wi ja ją cych się, 24 XI 1983 r., b.p. Za li czo no do nich In die, Bra zy lię, Irak, Li bię, Ni ge rię, Sy rię,
Ke nię, Al gie rię, Ar gen ty nę, Au stra lię, Mek syk, Egipt, Ko lum bię, Ku wejt. Do pie ro w na stęp nej ko lej no -
ści zamierzano sku pić się m.in. na Ira nie. 

126 AIPN, 01593/999, mf, Po sta no wie nie o za koń cze niu pro wa dze nia spra wy i prze ka za niu ma te ria -
łów do ar chi wum, 8 IX 1986 r., b.p. 
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1. Pro wa dze nie dzia łań roz po znaw czych wśród firm i za kła dów prze my sło wych oraz
in sty tu cji pań stwo wych, któ re mia ły wpływ na de cy zje go spo dar cze Ira nu;

2. Ty po wa nie i opra co wy wa nie pod ką tem wer bun ku oby wa te li Ira nu prze by wa ją -
cych w Pol sce;

3. Pro wa dze nie dzia łań przy go to waw czych do pla no wej i sys te ma tycz nej pra cy
wywia dow czej, w tym opra co wy wa nie sys te mu łącz no ści i po zy ski wa nie źró deł in -
formacji;

4. Wzno wie nie dzia łal no ści punk tu wy wia dow cze go (zli kwi do wa no go w 1982 r.)127.
Spra wę za koń czo no z po wo du nie zre ali zo wa nia na ło żo nych za dań oraz „zmia nę

zainte re so wań pro fi lu Wy dzia łu [VI De par ta men tu I MSW]”128.
W la tach osiem dzie sią tych rów nież Od dział „P”129 Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go WP

pro wa dził Tecz kę sy tu acji wy wia dow czej – Iran. Za war to w niej sze reg do ku men tów
ana li tycz nych cha rak te ry zu ją cych Iran i je go sto li cę. Jed nost kę otwie ra trzy dzie sto pię -
cio stro ni co wa cha rak te ry sty ka Is lam skiej Re pu bli ki Ira nu i jej sił zbroj nych. Do ku ment
ten po dzie lo no na sie dem roz dzia łów: 1. Da ne ogól ne (po ło że nie, ob szar, lud ność, bogac -
twa na tu ral ne itp.), 2. Za rys hi sto rii130, 3. Ustrój i par tie po li tycz ne, 4. Sy tu acja we wnętrz -
na (po li tycz na i go spo dar cza), 5. Po li ty ka za gra nicz na (pań stwa is lam skie, roz wi ja ją ce
się, ka pi ta li stycz ne, so cja li stycz ne, ruch państw nie za an ga żo wa nych, kon flikt z Ira kiem,
sta no wi sko PRL w spra wie kon flik tu), 6. Współ pra ca z Pol ską, 7. Si ły zbroj ne (wła dze,
bu dżet, stan li czeb ny i za sa dy po wo ły wa nia). Ca łość wień czą za łącz ni ki, na któ re skła -
da ją się m.in. ma py Ira nu, sche ma ty czy spi sy naj waż niej szych osób w pań stwie, a tak -
że bio gra fie pre zy den ta Ale go Cha me ne ie go i pre mie ra Mir Hos se ina Mu sa wie go.
Do peł nie niem tej ana li zy jest frag ment spra woz da nia Biu ra Rad cy Han dlo we go w Te he -
ra nie za 1984 r. Do jed nost ki włą czo no ma te ria ły do ty czą ce sy tu acji spo łecz no -po li tycz -
nej i go spo dar czej oraz wy mia ny han dlo wej Ira nu z za gra ni cą. Du żo miej sca po świę co no
dzia łal no ści w tym okre sie pol skich firm w Ira nie: Po li mex -Ce kop, Bu di mex, Me tal -
export, Elek trim, Kol mex, Pe ze tel, Na vi mor, Be fa ma/Wi fa ma, Bu mar, Ko pex. Nie co inny
cha rak ter ma ją ana li zy sy tu acji kontr wy wia dow czej pol skiej am ba sa dy i kwe stii trans -
por tu w Te he ra nie, któ re rów nież – jak już wspo mnia no – zna la zły się w tej jed no st ce131.
Prze ciw dzia ła nie irań skich służb pracy wy wia dow czej ob cych państw przy bli żył
w 1987 r. dy rek tor De par ta men tu I MSW gen. Zdzi sław Sa re wicz, np. „irań skie or ga na
kontr wy wia dow cze szcze gól ny na cisk kła dą na ope ra cyj ne za bez pie cze nie pra cow ni ków
przed sta wi cie li za gra nicz nych w Te he ra nie oraz prze by wa ją cych w Ira nie ko re spon den -
tów za gra nicz nych pod ką tem ujaw nia nia i kon tro li ich kon tak tów z miej sco wy mi
obywate la mi. W ce lu ogra ni cze nia dzia łal no ści ko re spon den tów za gra nicz nych udzie la
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127 Ibi�dem, No tat ka z kon cep cji dzia łal no ści wy wia dow czej w Ira nie, 15 I 1983 r., b.p.
128 Ibi�dem, Po sta no wie nie o za koń cze niu pro wa dze nia spra wy i prze ka za niu ma te ria łów do ar chi -

wum, 8 IX 1986 r., b.p. 
129 Od dział „P” (za mor ski) po wstał w wy ni ku re or ga ni za cji Za rzą du II w 1983 r. Do je go naj waż -

niej szych za dań zaliczano kie ro wa nie re zy den tu ra mi pod przy kry ciem i agen tu rą po za Eu ro pą. Zaj mo -
wał się kie run ka mi: afro azja tyc kim, ame ry kań skim i au stra lij skim oraz re zy den tu ra mi w Al gie rii
i Ma ro ku. S. Cenc kie wicz, Dłu�gie�ra�mię�Mo�skwy.�Wy�wiad�woj�sko�wy�Pol�ski�Lu�do�wej 1943–1991�(wpro�-
wa�dze�nie�do syn�te�zy), Po znań 2011, s. 266–269.

130 O hi sto rii Ira nu od XVI do po cząt ków XIX w. trak tu je frag ment ma szy no pi su (nie ma po cząt ku
i koń ca) za war ty w AIPN, 0423/9709. 

131 AIPN, 2602/17384. Zob. s. 64.
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się im akre dy ta cji w Ira nie je dy nie na okres 3 mie się cy. Po upły wie te go okre su na le ży
uzy skać zgo dę na dal szy po byt w kra ju. Dzien ni ka rze są rów nież okre so wo wzy wa ni
do miej sco wych or ga nów spe cjal nych, gdzie ma ją obo wią zek udzie la nia szcze gó ło wych
od po wie dzi od no śnie [do] ich kon tak tów z Irań czy ka mi oraz dy plo ma ta mi i pra cow ni -
ka mi in nych in sty tu cji za gra nicz nych w Ira nie”132.

W Ar chi wum IPN znaj du ją się rów nież ma te ria ły współ pra cow ni ków wy wia du
wojsko we go dzia ła ją cych w Ira nie. Jed nym z nich był Emil Drąg ps. „De mir”, któ ry
w latach 1976–1980 ofi cjal nie peł nił funk cję at taché han dlo we go w Te he ra nie133. Współ -
pra co wał on na miej scu z Ja nem Woj cie chem Pie kar skim ps. „Sa im”, któ ry w la tach
1977–1981 był pra cow ni kiem Am ba sa dy PRL w Te he ra nie134. Do je go naj waż niej szych
za dań na le ża ło: 1. Po zy ski wa nie, opra co wy wa nie i prze sy ła nie in for ma cji do War sza wy
(sy tu acja spo łecz no -po li tycz na i eko no micz na Ira nu, pla ny Te he ra nu wo bec CEN TO
i nowych so ju szy woj sko wych w re gio nie, po li ty ka Ira nu wo bec państw Za to ki Per skiej,
udział Ira nu w zwal cza niu ru chów le wi co wych w re gio nie, współ pra ca woj sko wa Iranu
z USA, Izra elem i ewen tu al nie z pań stwa mi arab ski mi, stan ar mii, prze my słu zbro je nio -
we go i ją dro we go Ira nu); 2. Po szu ki wa nie źró deł in for ma cji – ofi cjal nych, pół ofi cjal -
nych i nie ofi cjal nych; 3. Wy szu ki wa nie i pod trzy my wa nie zna jo mo ści istot nych z punk tu
wi dze nia dzia łań wy wia dow czych (m.in. ze Ste phe nem Rich te rem, ofi cjal nie pra cow ni -
kiem am ba sa dy USA); 4. Ana li zo wa nie sy tu acji wy wia dow czej w Te he ra nie (m.in. or -
ga ni za cji kontr wy wia du irań skie go, tech ni ki pra cy lo kal nych służb spe cjal nych,
ogra ni czeń obo wią zu ją cych cu dzo ziem ców czy moż li wo ści pra cy wy wia dow czej
w Iranie)135. Współ pra cow nik mi mo trud nych wa run ków za do wa la ją co wy wią zy wał się
z po wie rzo nych za dań. Owo cem je go pra cy by ły in for ma cje prze sy ła ne do War sza wy.
Naj czę ściej w jed no st ce nie za cho wa ły się peł ne no tat ki, a je dy nie pi sma prze wod nie,
w któ rych jed nak wy szcze gól nia no, ja kie ma te ria ły są kie ro wa ne do Pol ski, a tym samym
ja kie kwe stie by ły dla wy wia du in te re su ją ce. Na przy kład 21 stycz nia 1976 r. „Demir”
prze słał do Pol ski m.in. spra woz da nie eko no micz ne za 1976 r. czy no tat kę na te mat
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132 AIPN, 2602/20002, In for ma cja do ty czą ca sy tu acji kontr wy wia dow czej w Ira nie opra co wa na przez
gen. bryg. Z. Sa re wi cza, 25 VI 1987 r., k. 354–356. W jed no st ce tej ze bra no in for ma cje do ty czą ce dzia -
łal no ści wy wia dow czej i kontr wy wia dow czej róż nych państw, m.in. Sta nów Zjed no czo nych, Chin, Sy -
rii, Ja po nii, Szwaj ca rii, Da nii, Szwe cji czy RFN.

133 In nym był Le szek Ma de ja ps. „We bster”, po zy ska ny w 1987 r. w związ ku z je go wy jaz dem na pla -
ców kę w Te he ra nie. Do je go za dań na le ża ło m.in.: „1. W za kre sie pra cy ope ra cyj nej: na wią zy wa nie
i utrzy my wa nie kon tak tów z oby wa te la mi kra ju urzę do wa nia oraz z cu dzo ziem ca mi, szcze gól nie człon -
ka mi CD, w ce lu uzy ska nia od nich in te re su ją cych nas in for ma cji oraz ty po wa nia osób, któ re mo gą być
wy ko rzy sta ne do pra cy w wy wia dzie; wy szu ki wa nie i roz pra co wy wa nie źró deł zdo by wa nia in for ma cji
i ma te ria łów wy wia dow czych […]; po zna wa nie i roz pra co wy wa nie in for ma cji wy wia dow czej kra ju urzę -
do wa nia, szcze gól nie w za kre sie me tod i form dzia łal no ści miej sco we go kontr wy wia du; 2. W za kre sie
pra cy in for ma cyj nej: […] przed się wzię cia ma ją ce na ce lu uzy ska nie in for ma cji i ma te ria łów wy wia dow -
czych […]; miej sce, ro la i zna cze nie sił zbroj nych Ira nu w ży ciu po li tycz nym kra ju; pod sta wo we za ło -
że nia, ce le i kie run ki po li ty ki za gra nicz nej Ira nu, zwłasz cza w sto sun ku do USA, ZSRR, Pol ski i państw
arab skich; sy tu acja na fron cie woj ny irac ko -irań skiej oraz w Za to ce Per skiej – per spek ty wy za koń cze -
nia kon flik tu; zmia ny za cho dzą ce w or ga ni za cji, uzbro je niu i wy po sa że niu sił zbroj nych Ira nu; bu dżet
woj sko wy i je go struk tu ra; ak tu al ny wy kaz kie row nic twa pań stwo we go”. Współ pra cę za wie szo no
w 1989 r. Zob. AIPN, 2602/20127.

134 AIPN, 2602/17354. Zob. http://www.fron da.pl/a/pie kar ski -by ly -am ba sa dor -i -ko men ta tor -tvn -
-agent -wy wia du -prl -i -mo ra li sta,71831.html (do stęp 3 XI 2016 r.).

135 AIPN, 2602/17337, Wy tycz ne do pra cy wy wia dow czej, 1976 r., k. 4–9.
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stosun ków go spo dar czych Ira nu z RFN136. Je dy nie cza sa mi w ak tach znaj du ją się no tat -
ki do łą czo ne do pism. Jed ną z nich jest in for ma cja w spra wie kam pa nii pra so wej w Ira -
nie prze ciw ko „ru chom po stę po wym”, któ ra by ła jed nym z za łącz ni ków pi sma z 5 ma ja
1977 r.137 In te re su ją ce są rów nież ana li zy per spek tyw pra cy wy wia dow czej w Ira nie przy -
go to wa ne przez „De mi ra” i „Sa ima”. Moż na do nich za li czyć no tat kę do ty czą cą moż li -
wo ści zdo by wa nia in for ma cji na te re nie Ira nu z li sto pa da 1977 r. czy in for ma cję na te mat
sy tu acji wy wia dow czej oraz dzia łal no ści irań skie go kontr wy wia du. Scha rak te ry zo wa no
w nich m.in. trud no ści w re ali zo wa niu po wie rzo nych za dań oraz szan se na efek tyw niej -
szą dzia łal ność wy wia dow czą w te re nie, a tak że przy bli żo no prze ciw dzia ła nie Sa va ku
i obo wiąz ki czy utrud nie nia dla oby wa te li z nim zwią za ne, np. kłopoty w uzy ska niu pasz -
por tów oraz obo wią zek cu dzo ziem ców in for mo wa nia MSZ w Teheranie o po dró ży po za
sto li cę prze kra cza ją cej od le głość 60 km138. Szcze gól ne go zna cze nia na bie ra tu taj in for -
ma cja na te mat moż li wo ści pro wa dze nia pra cy wy wia dow czej w pierw szej po ło wie
1979 r., czy li po wy jeź dzie sza cha z kra ju, w któ rej po krót ce scha rak te ry zo wa no sy tu -
ację w służ bach, ar mii i ogól nie w spo łe czeń stwie139. 

Po za koń cze niu dzia łań wo jen nych na fron cie irac ko -irań skim na mo cy re zo lu cji Rady
Bez pie czeń stwa ONZ z 9 sierp nia 1988 r. utwo rzo no Gru pę Ob ser wa to rów Woj sko wych
Or ga ni za cji Na ro dów Zjed no czo nych w Ira nie i Ira ku (UNII MOG). Ce lem gru py by ła
kon tro la prze strze ga nia za wie sze nia ognia i wy co fywa nia się od dzia łów. UNII MOG roz -
wią za no w 1991 r. – po wy co fa niu wojsk Ira ku i Ira nu na ich wła sne te ry to rium140.
Do udzia łu w gru pie za pro szo no przed sta wi cie li 24 kra jów, w tym Pol ski141. Wy sła nie
pol skich ofi ce rów na Bli ski Wschód by ło do sko na łą oka zją do pro wa dze nia tam dzia łal -
no ści wy wia dow czej, któ rą po sta no wio no wy ko rzy stać w Za rzą dzie II. W j.a. o sygn.
IPN BU 2602/20122 zgro ma dzo no do ku men ty do ty czą ce dzia łań wy wia du woj sko we go
pod przy kryw ką UNII MOG. Moż na z nich po znać skład oso bo wy (wraz z pseu do ni ma -
mi) ofi ce rów pro wa dzą cych dzia ła nia ope ra cyj ne. Po ka zu ją rów nież, na ja kich za gad nie -
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136 Ibi�dem, Pi smo „De mi ra” nr 1/77, 21 I 1977 r., k. 35. 
137 Ibi�dem, Pi smo „De mi ra” nr 3/77, 5 V 1977 r., k. 38–40.
138 Nie któ re in for ma cje wy da ją się aż nie praw do po dob ne: „Za kła da ny jest pod słuch do te le fo nów

w spo sób nie mal że jaw ny (co mo że na wet bu dzić śmiech). Przy za kła da niu pod słu chu w mo im miesz -
ka niu wy łą czo no te le fon na jed ną do bę (był wte dy głu chy), ale wszy scy, któ rzy dzwo ni li pod mój nu -
mer, mo gli się po ro zu mieć z ja kąś nie wia stą, któ ra uczci wie ich in for mo wa ła (tych, któ rzy do mnie
dzwo ni li), iż od na stęp ne go dnia przez dwa–trzy dni bę dą mo gli do mnie się co dzien nie do dzwo nić, krę -
cąc jej nu mer te le fo nu, któ ry zresz tą ona po da wa ła. Rze czy wi ście od na stęp ne go dnia moż na by ło się
pod tym nu me rem do mnie do dzwo nić. Na trze ci dzień wy łą czo no mi te le fon na kil ka go dzin, po czym
już moż na by ło się do dzwo nić pod mo im wła ści wym nu me rem. Od te go cza su czę sto są głu che we zwa -
nia, a kil ka ra zy w ty go dniu – kie dy cór ka od bie ra ła te le fon – ja kiś mę ski głos za ga dy wał cór kę, py ta jąc
o szcze gó ły, któ re wi dać by ło, iż mo gą być zna ne tyl ko oso bom, któ re pil nie śle dzą ak tyw ność ro dzi ny
czy też pod słu chu ją roz mo wy cór ki z ko le żan ka mi. Te le fo ny te jesz cze po wy jeź dzie cór ki do Pol ski
mia ły miej sce i po dwóch czy trzech ty go dniach «za wod nik», któ ry za zwy czaj roz ma wiał z cór ką, za py -
tał mnie wprost, czy wy je cha ła na sta łe do Pol ski. Od te go cza su prze stał dzwo nić”. Ibi�dem, No tat ka
„De mi ra” na te mat sy tu acji wy wia dow czej oraz pra cy kontr wy wia du w Ira nie, 30 XI 1977 r., k. 58. 

139 Ibi�dem, No tat ka „De mi ra” do ty czą ca ak tu al nej sy tu acji wy wia dow czej w Ira nie, 7 VIII 1979 r.,
k. 122–125.

140 Zob. http://www.unic.un.org.pl/mi sje_po ko jo we/unii mog.php (do stęp 10 VIII 2016 r.).
141 AIPN, 2602/20122, No tes for gu idan ce to mi li ta ry ob se rves Uni ted Na tions Iran–Iraq Mi li ta ry

Ob se rver Gro up, sier pień 1988 r., k. 32–48. W jed no st ce ar chi wal nej zgro ma dzo no ko pie do ku men tów
ONZ w ję zy ku an giel skim do ty czą cych po wsta nia tej gru py. 
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niach sku piał swo ją uwa gę wy wiad woj sko wy w tym re jo nie świa ta czy w struk tu rach
ONZ (m.in. wa run ki peł nie nia służ by w ra mach gru py, za sa dy za kwa te ro wa nia i wy na -
gra dza nia, za kre sy obo wiąz ków na po szcze gól nych sta no wi skach, spra woz da nia z pra cy
w gru pie ob ser wa cyj nej). In te re su ją ce są rów nież wy tycz ne do pro wa dze nia dzia łań wy -
wia dow czych, m.in. do ty czą ce prze sy ła nia in for ma cji do War sza wy czy na wią zy wa nia
kon tak tów ope ra cyj nych, a tak że no tat ki ofi ce rów pol skie go wy wia du prze ka zy wa ne
do War sza wy, do ku men tu ją ce po dej mo wa ne dzia ła nia ope ra cyj ne142.

re wo lu cja is lam ska

„Re wo lu cja – jak pi sze Ervand Abra ha mian – wy bu chła nie z po wo du te go czy in ne -
go po peł nio ne go w ostat niej chwi li błę du po li tycz ne go. Wy bu chła jak wul kan z po wo du
przy tła cza ją cej pre sji, któ ra przez de ka dy na ra sta ła w trze wiach irań skie go spo łe czeń -
stwa. Do 1977 r. szach, zra ziw szy do sie bie nie mal każ dy sek tor spo łe czeń stwa, sie dział
na ta kim wła śnie wul ka nie”143. Nie za do wo le nie Irań czy ków by ło spo wo do wa ne wie lo -
ma po wo da mi, za rów no kul tu ro wymi, re li gij nymi, jak i go spo dar czymi. Sprze ci wia li się
igno ro wa niu re li gii i tra dy cji, pa no sze niu się za chod nich eks per tów, kul to wi jed nost ki,
wszech ogar nia ją cej ko rup cji, nad uży ciom, bra kowi wol no ści oby wa tel skich, nie ogra ni -
czo nej wła dzy Sa va ku, co raz więk szej dys pro por cji eko no micz nej mię dzy oby wa te la mi
kra ju. Zy ski z wpro wa dza nych przez sza cha re form za si la ły kon ta je go zwo len ni ków,
któ rzy wo le li trans fe ro wać je za gra ni cę niż in we sto wać w ro dzi mą go spo dar kę. Roz go -
ry cze nie przy no si ło tak że prze ja da nie przez wła dzę du żej czę ści do cho dów ze sprze da -
ży ro py oraz prze zna cza nie ich na zbro je nia lub nie tra fio ne in we sty cje. Do pó ki zy ski te
by ły na ty le du że, że przy naj mniej w czę ści dzię ki nim za spo ka ja no roz bu dzo ne ocze ki -
wa nia spo łe czeń stwa, uda wa ło się w kra ju za cho wać spo kój. Pro ble my po ja wi ły się
w dru giej po ło wie lat sie dem dzie sią tych, kie dy do cho dy ze sprze da ży ro py naf to wej
znacz nie się zmniej szy ły, co do pro wa dzi ło za rów no do trud no ści w fi na nso wa niu in we -
sty cji, jak i spad ku po zio mu ży cia zwy kłych oby wa te li144. Sy gna ły nie za do wo le nia były
wi docz ne już w 1977 r. Sza cha otwar cie za czę ły kry ty ko wać nie mal wszyst kie war stwy
spo łecz ne: stu den ci, kla sa śred nia, du cho wień stwo, chło pi i ro bot ni cy, przed sta wi cie le
każ dej ze stron sce ny po li tycz nej145. Pod ich wpły wem szach zła go dził nie co pro wa dzo -
ną po li ty kę. Na po cząt ku 1978 r. sy tu acja ule gła gwał tow ne mu po gor sze niu. Przy czy nił
się do te go ar ty kuł Iran�a czer�wo�na�i czar�na�ko�lo�ni�za�cja, za miesz czo ny 7 stycz nia w rzą -
do wej ga ze cie „Et te la’at”, w któ rym Cho me inie go oskar ża no m.in. o nie irań skie po cho -
dze nie, współ pra cę z ob cy mi wy wia da mi, awan tur ni cze pro wa dze nie się w mło do ści
(w tym pi cie al ko ho lu i ho mo sek su al ne fa scy na cje)146. Dzień póź niej w mie ście Qom,
bę dą cym cen trum re li gij nym szy itów, wy bu chły pro te sty, któ re krwa wo stłu mio no.
Po 40 dniach, zgod nie z szy ic ką tra dy cją upa mięt nie nia ofiar, w je de na stu mia stach Irań -
czy cy po now nie wy szli na uli ce. W ko lej nych mie sią cach wrze nie w kra ju na ra sta ło,
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142 Zob. AIPN, 2602/20122.
143 E. Abra ha mian, Hi�sto�ria�współ�cze�sne�go�Ira�nu, War sza wa 2011, s. 204–205.
144 R. Czul da, Iran 1925–2014…, s. 88–91.
145 Re wo lu cję po par ła m.in. Lu do wa Par tia Ira nu (Tu deh), za co za pła ci ła wy so ką ce nę. Zob. przy -

pis nr 86.
146 W. Gieł żyń ski, Re�wo�lu�cja�w imię�Al�la�ha, War sza wa 1979, s. 65–66.
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a wszel kie pró by uła go dze nia oby wa te li nie przy no si ły skut ku. We wrze śniu szach zde -
cy do wał się na wpro wa dze nie sta nu wy jąt ko we go. Nie prze szko dzi ło to 8 wrze śnia zor -
ga ni zo wać w sto li cy ko lej nej de mon stra cji, w cza sie któ rej woj sko otwo rzy ło ogień
do pro te stu ją cych osób147. W wy ni ku wy da rzeń tzw. czar ne go piąt ku utra co no moż li wość
osią gnię cia po ro zu mie nia mię dzy stro na mi148. Co raz czę ściej wy bu cha ły straj ki ge ne ral -
ne, przede wszyst kim w prze my śle naf to wym, któ re pa ra li żo wa ły go spo dar kę kra ju. Je -
de na ste go grud nia na uli cach Te he ra nu prze szło mi lio no wy tłum do ma gał się po wro tu
Cho me inie go z Fran cji i ob ję cia przez niego przy wódz twa w Ira nie149. Szach Mo ham -
mad Re za Pah la vi 16 stycz nia 1979 r. wy je chał z Ira nu do Egip tu, po tem m.in. do Ma ro -
ka i Mek sy ku, by w paź dzier ni ku te go ro ku przy być do Sta nów Zjed no czo nych,
po zo sta wia jąc kraj w rę kach pre mie ra Sza pu ra Bach tia ra150. Po dej mo wa ne przez niego
pró by uspo ko je nia sy tu acji w kra ju, m.in. przez roz wią za nie taj nej po li cji i uwol nie nie
więź niów po li tycz nych, wol ne wy bo ry, wstrzy ma nie do staw ro py do Izra ela i RPA, anu -
lo wa nie kon trak tu woj sko we go z USA i zgo dę na po wrót Ru hol la ha Cho me inie go z wy -
gna nia, nie przy nio sły spo dzie wa ne go efek tu. Aja tol lah Cho me ini w glo rii chwa ły
przy je chał do Ira nu 1 lu te go 1979 r. i po wo łał rząd re wo lu cyj ny, na cze le któ re go sta nął
Meh di Bazar gan151. Dotych cza so wy pre mier S. Bach tiar po utra cie po par cia ar mii po dał
się do dy mi sji, co ozna cza ło prze ję cie rzą dów przez aja tol la ha1 52.

Dy na micz nie zmie nia ją cą się sy tu ację w Ira nie, po stę pu ją cy za męt, licz ne pro te sty
i straj ki z uwa gą ob ser wo wa no w Pol sce. Dzię ki in for ma cjom wy wia du cy wil ne go i woj -
sko we go bacz nie śle dzo no po gar sza ją cą się po zy cję sza cha i ro sną ce go w si łę aja tol la ha
Cho me inie go. Zmia na wła dzy w Te he ra nie by ła przed mio tem wie lu ana liz, no ta tek, in -
for ma cji i szy fro gra mów w ję zy kach pol skim i ro syj skim – wy two rzo nych lub otrzy ma -
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147 Woj ciech Gieł żyń ski wy da rze nia te opi su je w na stę pu ją cy spo sób: „Lu dzie roz bie ga ją się
na wszyst kie stro ny, ale nie szu ka ją schro nie nia. Krew mu si być po msz czo na […]. Na ród jesz cze nie
mo że uwie rzyć, że mu zuł ma nie mie li by strze lać do mu zuł ma nów. W ple bej skich dziel ni cach wy bu cha
nie okieł zna na re be lia. Pa lić! Pa lić! Uli ca mi snu ją się gę ste dy my, roz świe tla ne bla skiem pło mie ni. […]
Gry zą cy swąd uno si się z pa lo nych na jezd niach opon; ma on neu tra li zo wać dzia ła nie ga zów łza wią -
cych. Od gło sy cha otycz nej strze la ni ny do cho dzą ze wszyst kich stron, pół mia sta jest po lem bi tew nym”.
Ibi�dem, s. 90–91. Zgi nę ło wów czas co naj mniej kil ka dzie siąt osób.

148 Wska zy wał na to tak że gen. J. Sło wi kow ski: „Pró by na wią za nia dia lo gu sza cha z Cho me inim zo -
sta ły zde cy do wa nie za rzu co ne, a część me dia to rów sta ła się po dej rza na o dy wer sję po li tycz ną i usu nię -
ta ze sta no wisk”. AIPN, 02011/577, No tat ka gen. J. Sło wi kow skie go do ty czą ca sy tu acji we wnętrz nej
w Ira nie, 10 XI 1978 r., k. 157.

149 K.M. An dru sie wicz, Re�wo�lu�cja�is�lam�ska�w Ira�nie.�Przy�czy�ny�–�prze�bieg�–�kon�se�kwen�cje, „Kon -
tek sty Spo łecz ne” 2013, t. 1, s. 30–31.

150 Sza pur Bach tiar (1914–1991), po li tyk, dr. Ab sol went na uk po li tycz nych na Sor bo nie, dzia łacz
Fron tu Na ro do we go, pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Pra cy w rzą dzie Mo sad de gha, po je go oba le -
niu krót ko wię zio ny, pre mier Ira nu (28 XIII 1978 – 1 II 1979), zli kwi do wał Sa vak, zwol nił więź niów
po li tycz nych i zniósł cen zu rę, po re wo lu cji is lam skiej zbiegł do Fran cji, gdzie sta nął na cze le Na ro do -
we go Ru chu na Rzecz Opo ru w Ira nie, za mor do wa ny przez irań skich agen tów (1991). H. Asa di, op.�cit.,
s. 101; T. Co vil le, op.�cit., s. 38, 180, 196, 197.

151 Meh di Ba zar gan (1907–1995), po li tyk. Ab sol went Éco le Cen tra le des Arts et Ma nu fac tu res
we Fran cji, wi ce mi ni ster w rzą dzie Mo sad de gha, twór ca Ru chu Wy zwo le nia Ira nu (1961), pre mier za rzą -
dów Cho me inie go, zre zy gno wał z te ki pre mie ra na znak pro te stu prze ciw ko za ję ciu am ba sa dy USA przez
stu den tów. E. Abra ha mian, op.�cit., s. 18. 

152 S. Ma zu rek, Ge�ne�za�fun�da�men�ta�li�zmu�is�lam�skie�go, „Ery da” 2015, nr 1, s. 121–122; R. Czul da,
Iran 1925–2014…, s. 100–102.
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nych przez wy wiad cy wil ny PRL – któ re obec nie moż na od na leźć w jed no st ce ar chi wal -
nej IPN BU 02011/577, li czą cej oko ło 2000 kart153. Ze bra ne w niej ma te ria ły uka zu ją
cały pro ces, któ ry do pro wa dził do oba le nia rzą dów sza cha. Pierw szy do ku ment po cho -
dzi z 17 wrze śnia 1977 r. i do ty czy zmia ny rzą du w Ira nie. War to tu taj za zna czyć, że za -
stą pie nie dłu go let nie go pre mie ra Ho wej dy Dżam szi dem Amu ze ga rem w sierp niu 1977 r.
by ło jed ną z pierw szych prób roz ła do wa nia za ry so wu ją ce go się kon flik tu154. Jak za tem
wi dać, na pod sta wie tej do ku men ta cji moż na z ła two ścią od two rzyć przy czy ny i prze -
bieg wy da rzeń. Ob ra zu je ona tak że, co tak na praw dę wie dział pol ski wywiad na te mat
zmian w Ira nie w dru giej po ło wie lat sie dem dzie sią tych, a oka zu je się, że był do brze zo -
rien to wa ny w roz wo ju sy tu acji. Nie zwy kle cie ka we są rów nież ana li zy na stro jów spo -
łecz nych, któ re nie kie dy po bież niej oma wia ne są w li te ra tu rze. War to ścio wa jest tu taj np.
no tat ka z koń ca 1977 r., któ ra po wsta ła w wy ni ku kom pi la cji roz mów pro wa dzo nych
przez KO i KI z ludź mi z krę gów po li tycz nych i go spo dar czych Ira nu. Wska zy wa no
w niej na na strój nie pew no ści ju tra i brak wia ry w moż li wość kon ty nu owa nia rzą dów
przez ro dzi nę sza cha po je go ewen tu al nej śmier ci. Po da wa no przy tym przy kła dy ko rup -
cji i ne po ty zmu na szcze blach wła dzy. Ak cen to wa no co raz więk sze roz war stwia nie się
spo łe czeń stwa irań skie go i po gar sza ją cą się sto pę ży cio wą więk szo ści oby wa te li. Jed -
nak że pol ski wy wiad nie prze wi dy wał wów czas jesz cze moż li wo ści odej ścia ro dzi ny
Pah la vich od wła dzy: „W su mie ca ły sys tem mo nar chii, acz kol wiek zmur sza ły w wie lu
miej scach, nie wy ka zu je na ra zie ten den cji do sa mo za wa le nia się. Na le ży na wet przy jąć
moż li wość, że po śmier ci sza cha woj sko oraz po li cja sta ną za na stęp cą tro nu, któ re go bę -
dą bro nić przed ja ki mi kol wiek pró ba mi zmia ny sys te mu. Nie wia do mo jed nak, na ile na -
stęp ca tro nu bę dzie na ty le sil ny, by nie stać się fi gu ran tem przy ewent[ual nym] dyk ta to rze
woj sko wym”155. Oczy wi ście ana li za ta po wsta ła jesz cze przed opu bli ko wa niem ar ty ku -
łu szka lu ją ce go Cho me inie go. In ny ob raz sy tu acji we wnętrz nej Ira nu kształ tu je się w licz -
nych no tat kach z 1978 r. Nie ustan nie pod kre śla no w nich po gar sza ją ce się na stro je
w pań stwie, co raz gwał tow niej sze pro te sty i za miesz ki oraz osa mot nie nie sza cha, a tak -
że je go roz pacz li we pró by uspo ko je nia sy tu acji, np. roz mo wy z du chow ny mi szy ic ki mi,
ko lej ne zmia ny pre mie ra156, za po wiedź wol nych wy bo rów i moż li wo ści dzia ła nia par tii
po li tycz nych157. Nie zwy kle cie ka we są in for ma cje prze sy ła ne do War sza wy przez funk -
cjo na riu sza wy wia du w Te he ra nie „Fa ra da”, któ ry w za sa dzie na bie żą co re la cjo no wał
sy tu ację na uli cach mia sta. Szcze gó ło wo opi sy wał prze bieg ma ni fe sta cji i starć de mon -
stran tów z woj skiem. In te re su ją ca jest tu taj no tat ka z kwiet nia 1978 r. od wo łu ją ca się
do wy da rzeń ze stycz nia i lu te go te go ro ku, a więc do ma ni fe sta cji w Qom i Te bri zie,
roz po czy na ją cych se rię gwał tow nych pro te stów prze ciw ko po li ty ce sza cha1 58. Nie kie dy
za gra ża ły one tak że bez pie czeń stwu pol skiej pla ców ki dy plo ma tycz nej: „De mon stran ci
na uli cy przed bu dyn kiem am ba sa dy roz pa li li kil ka za po ro wych ognisk (skrzy nie pod -
pa la ne ben zy ną) w ce lu unie moż li wie nia do tar cia w ten re jon po jaz dom me cha nicz nym.
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153 Ma te ria ły z jed no stek AIPN, 02011/577–578 po wta rza ją się w tecz kach AIPN, 02011/827–832.
154 AIPN, 02011/577, O smie nie pra wi tiel stwa w Ira nie, 17 IX 1977 r., b.p.
155 Ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca sy tu acji we wnętrz nej Ira nu, 7 XII 1977 r., b.p. 
156 Pre mie ra mi w tym cza sie by li ko lej no: Dża far Sza rif -Ema mi, Gho lam Re za Azha ri, Sza pur Bach tiar.
157 Przy czy ny re wo lu cji przy bli ża tak że no tat ka za stęp cy dy rek to ra De par ta men tu I MSW płk. B. Że -

leń skie go. Zob. AIPN, 02011/578, Po li ty ka za gra nicz na i sy tu acja we wnętrz na Ira nu, 17 VIII 1978 r., b.p. 
158 AIPN, 02011/577, No tat ka do ty czą ca sy tu acji w Ira nie, 23 IV 1978 r., b.p.
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Roz bi li przy mo co wa ną do mu ru am ba sa dy ga blo tę, w któ rej eks po no wa ne by ły zdję cia
zwią za ne z XXXV rocz ni cą LWP. Pod pa la li sa mo cho dy. Trwa ła kil ku go dzin na strze la -
nina (woj sko do de mon stran tów), na da chach bu dyn ków po raz pierw szy po ja wi li się
snaj pe rzy woj sko wi. W dniu dzi siej szym, tj. 5 bm. [li sto pa da – W.K.], sy tu acja znacz nie
się za ostrzy ła. Trwa ją de mon stra cje, pa li się płd. wsch. i zach. mia sta. Roz sze rza ją się
straj ki, wie czo rem do ak cji wkro czy ły czoł gi. Sły chać se rie z ka ra bi nów ma szy no wych.
Jest wie lu za bi tych i ran nych”159. Na stęp ne go dnia po tych wy da rze niach szach utwo rzył
woj sko wy rząd na cze le z Gholamem Re zą Azha rim. Czoł gi na uli cach i no wy rząd,
w któ rym za sia da ło wie lu wyż szych ofi ce rów, po twier dza ło te zę o przy go to wy wa nym
za ma chu woj sko wym. Ewen tu al ność ta kie go roz wo ju sy tu acji by ła czę sto bra na pod
uwagę w in for ma cjach prze sy ła nych z te re nu do cen tra li160. Wska zy wa no na nią tak że
w biu le ty nie in for ma cyj nym de par ta men tów I i II z wrze śnia–paź dzier ni ka 1978 r.161

Poświę co no w nim ca ły roz dział na te mat po li ty ki za gra nicz nej i sy tu acji we wnętrz nej
Ira nu, w któ rym za miesz czo no m.in. oce nę roz wo ju wy da rzeń przy go to wa ną przez stro -
nę ame ry kań ską. Za kła da no w niej ewen tu al ność prze ję cia wła dzy w kra ju przez ar mię,
z tym że – jak pi sa no – nie mu sia ło to ozna czać koń ca mo nar chii w Ira nie162. Moż li wość
in ter wen cji wojska bra no pod uwa gę na wet po po wro cie Cho me inie go. „Fa rad” na dzień
przed je go przy jaz dem kon sta to wał, że ist nie je ma łe praw do po do bień stwo prze ka za nia
wła dzy bez roz le wu krwi163.

Pra cow ni cy pol skie go wy wia du w swo ich no tat kach i szy fro gra mach – jak już wspo -
mnia no – na bie żą co prze ka zy wa li ob raz wy da rzeń w Ira nie. Dla te go też początkowo
sku pia li się na sy tu acji na uli cach Te he ra nu, ma ni fe sta cjach, zmia nach na szczytach wła -
dzy (m.in. pre mie ra, roz gryw ki w par tii rzą dzą cej), nie udol nych pró bach roz wią za nia
kon flik tu. W dru giej fa zie re wo lu cji, po uciecz ce sza cha i po wro cie Cho me inie go, na -
stro je uli cy, te raz już roz en tu zja zmo wa nej, ze szły na dru gi plan. Za in te re so wa nie od tąd
bu dzi ły prze mia ny po li tycz ne w kra ju i tar cia wśród no wych rzą dzą cych. Wy szcze gól -
nia no wów czas kil ka źró deł wła dzy w Ira nie: rząd Bach tia ra, rząd Ba zar ga na i ar mia, by li
sa va kow cy i mu dża he di ni lu do wi1 64. Rów nież oto cze nie sku pio ne wo kół sa me go Cho -
me inie go nie by ło mo no li tem. Wska zy wa no na kil ka frak cji, któ re wy ło ni ły się, kiedy
opa dł re wo lu cyj ny kurz: oso by, któ re po wró ci ły ra zem z Cho me inim z emi gra cji (eki pa
pa ry ska), oso by, któ re wspie ra ły go w kra ju (eki pa te he rań ska), am bit ni aja tol la ho wie
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159 Ibi�dem, Szy fro gram nr 5979, 6 XI 1978 r., b.p.
160 Zob. np. ibi�dem, Szy fro gram nr 5381, 11 X 1978 r., b.p.; ibi�dem, Szy fro gram nr 5841, 29 X 1978 r.,

b.p.; ibi�dem, Szy fro gram nr 6017, 8 XI 1978 r., b.p.; ibi�dem, Szy fro gram nr 6138, 11 XI 1978 r., b.p.
161 Biu le ty ny by ły prze zna czo ne dla ko men dan tów wo je wódz kich MO, za stęp ców ko men dan tów

ds. bez pie czeń stwa, na czel ni ków wy dzia łów II ko mend wo je wódz kich oraz star szych in spek to rów Kie -
row nic twa KW MO zaj mu ją cych się te ma ty ką De par ta men tu I MSW. Ce la mi biu le ty nów by ło m.in.
infor mo wa nie o za gro że niach bez pie czeń stwa Pol ski ze stro ny ob cych służb oraz pre zen to wa nie wy wia -
dow czych ocen wy bra nych pro ble mów po li ty ki mię dzy na ro do wej. AIPN, 02174/32. Ten sam biu le tyn
w AIPN, 03264/1188 oraz AIPN, 03264/508.

162 AIPN, 02174/32, k. 41–48.
163 AIPN, 02011/577, Szy fro gram nr 494, 31 I 1979 r., b.p.; ibi�dem, Szy fro gram „Fa ra da” do ty czą cy

pla nu do ko na nia za ma chu woj sko we go w Ira nie, 1 II 1979 r., b.p. 
164 Ibi�dem, Szy fro gram nr 837, 16 II 1979 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja płk. B. Że leń skie go do ty czą ca

sy tu acji we wnętrz nej w Ira nie, 24 II 1979 r., b.p. 
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oraz ru chy le wi co we165. Ob ser wo wa no kro ki po dej mo wa ne przez rząd mia no wa ny jesz -
cze przez sza cha, przede wszyst kim pró by zy ska nia po par cia nie któ rych grup spo łecz -
nych i czę ści ar mii166, a tak że je go upa dek i po wo ła nie Ba zar ga na na pre mie ra167. Po tym
wy da rze niu sku pio no się na stop nio wym przej mo wa niu wła dzy, ob sa dza niu naj waż niej -
szych sta no wisk oso ba mi przy chyl ny mi Cho me iniemu i to no wa niu na stro jów w pań -
stwie. Słu żyć te mu mia ło m.in. prze pro wa dze nie wy bo rów par la men tar nych czy
re fe ren dum kon sty tu cyj ne. Nie by ło to jed nak ła twe za da nie. Ofi ce ro wie wy wia du wska -
zy wa li, że sce na po li tycz na po dzie li ła się na pra wi cę (Cho me ini i je go zwo len ni cy), cen -
trum (stron ni cy Ba zar ga na) i le wi cę (mu dża he di ni)168. Za kła da no, że w kra ju mo że
wy buch nąć woj na do mo wa, tym bar dziej że nie po ko je pod grze wa ły mniej szo ści na ro -
do we, np. Kur do wie i Ara bo wie169. Ana li zo wa no po zy cję sa me go Cho me inie go za rów -
no w kra ju, jak i pań stwach ościen nych, a tak że co zro bi, aby za cho wać wła dzę170.
Za sta na wia no się, ja ką po li ty kę bę dzie pro wa dził no wy rząd i jak ukształ tu ją się sto sun -
ki za gra nicz ne za rów no z pań stwa mi ka pi ta li stycz ny mi, jak i blo kiem wschod nim1 71.
Z uwa gą śle dzo no co raz słab szą po zy cję naj pierw pre mie ra Ba zar ga na, a po tem pre zyden -
ta Abol ha sa na Ba ni Sadra1 72 i ro sną ce w si łę śro do wi sko sku pio ne wo kół du cho wień stwa,
na cze le z Moham ma dem Be hesz tim173, któ ry kie ro wał Islamską Par tią Re pu bli kańską174.
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165 Ibi�dem, Szy fro gram nr 591, 5 II 1979 r., b.p.; ibi�dem, Szy fro gram nr 889, 20 II 1979 r., b.p.; ibi�-
dem, In for ma cja do ty czą ca sy tu acji we wnętrz nej w Ira nie, 22 II 1979 r., b.p. 

166 Ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca sy tu acji w Ira nie, 9 II 1979 r., b.p.
167 Ibi�dem, Spraw ka na Ba zar ga na, 9 II 1979 r., b.p. Cha rak te ry sty ka człon ków no we go rzą du zob.

ibi�dem, Szy fro gram nr 952, 22 II 1979 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca sy tu acji w rzą dzie M. Ba -
zar ga na, 28 II 1979 r., b.p.

168 Ibi�dem, Szy fro gram nr 1151, 2 III 1979 r., b.p.
169 Ibi�dem, K po ło że nii w iran skom Kur di sta nie, 5 III 1979 r., b.p.; ibi�dem, Szy fro gram

nr 2850, 21 V 1979 r., b.p.; ibi�dem, O po ło że nii w iran skom Kur di sta nie, 20 VI 1979 r., b.p.; ibi�dem,
O po ło że nii w iran skoj pro win cyi Chu ze stan, 6 VI 1979 r., b.p.; ibi�dem, O ra zwi tii kurd skoj pro ble my
wie snoj i le tom 1979 go da, 1979 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja gen. J. Sło wi kow skie go na te mat per spek -
tyw ure gu lo wa nia pro ble mu kur dyj skie go w Ira nie, 29 XI 1979 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cy ja o dwi że nii
Kur dow w Ira nie i Ira kie, b.d., b.p.; ibi�dem, K po ło że nii w iran skom Kur di sta nie, 15 X 1980 r., b.p.;
ibidem, O kurd skoj pro ble mie w Ira nie, 10 IV 1980 r., b.p. 

170 Ibi�dem, O po zi cyi Cho mej ni w otno sze nii arab skich go su darstw, 2 II 1979 r., b.p.; ibi�dem,
Szyfrogram nr 1469, 15 III 1979 r., b.p.; ibi�dem, O po ło że nii Cho mej ni, 20 III 1979 r., b.p.; ibi�dem,
O projek tie pro gram my par tii is lam skoj rie spu bli ki w Ira nie, 6 IV 1979 r., b.p.

171 Ibi�dem, Szy fro gram nr 790, 14 II 1979 r., b.p.; ibi�dem, Szy fro gram nr 845, 18 II 1979 r., b.p.; ibi�-
dem, O pro gram m nych usta now kach Cho mej ni i je go sto ron ni kow, 16 II 1979 r., b.p.; ibi�dem, In for ma -
cja płk. B. Że leń skie go do ty czą ca sy tu acji we wnętrz nej w Ira nie, 24 II 1979 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja
do ty czą ca kie run ków po li ty ki za gra nicz nej Ira nu, 8 IV 1979 r., b.p.

172 Abol ha san Ba ni Sadr (ur. 1933), po li tyk. Część ży cia spę dził we Fran cji, w 1979 r. ra zem z Cho -
me inim po wró cił do Ira nu, mi ni ster spraw za gra nicz nych w rzą dzie M. Ba zar ga na i fi nan sów w rzą dzie
Ra dy Re wo lu cji Is lam skiej, pierw szy pre zy dent Ira nu (1980–1981), nie był zwo len ni kiem pań stwa teo -
kra tycz ne go i pró bo wał ogra ni czyć wpływ du cho wień stwa na rzą dze nie, po utra cie po par cia Cho me inie -
go za czął się ukry wać, 21 VI 1980 r. Meż dżles uchwa lił usu nię cie go ze sta no wi ska, uciekł do Fran cji.
R. Czul da, Iran 1925–2014…, s. 244; J. Zda now ski, op.�cit., s. 503, 505.

173 Mo ham mad Be hesz ti (1929–1981), du chow ny, po li tyk. Prze wod ni czą cy Zgro ma dze nia Eks per -
tów (1979), se kre tarz ge ne ral ny Is lam skiej Par tii Re pu bli kań skiej (1979–1981), zgi nął w za ma chu bom -
bo wym. R. Czul da, Iran 1925–2014…, s. 244.

174 Zob. np. AIPN, 02011/577, Szy fro gram nr 4792, 8 VIII 1979 r., b.p.; ibi�dem, Szy fro gram
nr 5963, 6 X 1979 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja gen. J. Sło wi kow skie go do ty czą ca sy tu acji we wnętrz nej
w Ira nie przed wy bo ra mi pre zy denc ki mi, 25 I 1980 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja na te mat sy tu acji 
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Na tar cia w Teheranie na ło żył się kon flikt zbroj ny z Ira kiem. Nie po ro zu mie nia we wnętrz -
ne mia ły mieć wpływ na nie po wo dze nia ar mii irań skiej na fron cie, gdyż – jak pod kre śla -
no w no tat ce – „ar mia sa bo tu je roz ka zy wy da wa ne przez straż ni ków re wo lu cji
i du chow nych islam skich”175.

Wie le miej sca „bez pie ka” po świę ca ła sto sun ko wi świa ta do zmian w Te he ra nie
i nowego otwar cia w re la cjach na Bli skim Wscho dzie176. Naj wię cej miej sca, rzecz jasna,
po świę ca no re ak cji państw za chod nich (np. Wiel kiej Bry ta nii, Fran cji, Włoch, Ka na dy),
a przede wszyst kim Sta nów Zjed no czo nych. Rów nie istot ne by ły in for ma cje na te mat
po sta wy państw arab skich (np. Ira ku i Ara bii Sau dyj skiej) oraz azja tyc kich (np. In dii
i Chin) wo bec re wo lu cji is lam skiej177.

Sy tu ację po li tycz ną w Ira nie tuż przed oba le niem sza cha ob ser wo wa no tak że
w Zarządzie II Szta bu Ge ne ral ne go. Dla wy wia du woj sko we go de cy du ją cym czyn ni kiem
sta bi li zu ją cym sy tu ację w Te he ra nie by ła ar mia – za rów no w koń co wej fa zie rzą dów sza -
cha, jak i po je go wy jeź dzie. Prze wi dy wa no, że kie ru nek dal szych zmian bę dzie za le żał
od jej po sta wy178. Ta ką opi nię, jak wska zu ją ma te ria ły zgro ma dzo ne w IPN, pre zen to wał
rów nież Ker mit Ro ose velt179. Je go zda niem nie było moż li we, „aby wyż sza struk tu ra
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wewnętrz nej w Ira nie przed wy bo ra mi par la men tar ny mi, 11 III 1980 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja na te -
mat sy tu acji we wnętrz nej w Ira nie, 12 III 1980 r., b.p.; ibi�dem, No tat ka in for ma cyj na do ty czą ca sy tu acji
w Ira nie, 26 VI 1980 r., b.p.; ibi�dem, Szy fro gram nr 4081, 17 VII 1980 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja do ty -
czą ca dzia łal no ści A. Ba ni Sa dra, 2 IX 1980 r., b.p.

175 Zob. np. ibi�dem, Szy fro gram nr 5574, 29 IX 1980 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca sy tu acji
w Ira nie, 30 IX 1980 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca sy tu acji we wnętrz nej w Ira nie, 8 II 1980 r.,
b.p. Wia do mo ści o za ostrza niu się po li ty ki Cho me inie go po da no rów nież w szy fro gra mie MSZ z Te he -
ra nu z lip ca 1980 r. Po in for mo wa no w nim o licz nych przy pad kach nie prze strze ga nia przez muł łów
i gwar dzi stów oby cza jów dy plo ma tycz nych, m.in. o otwie ra niu pocz ty dy plo ma tycz nej czy re wi zji
bagaży. Wska za no rów nież na zwięk sze nie kon tro li nad po dró żu ją cy mi Irań czy ka mi, któ rzy po po wro -
cie do kra ju mie li być szcze gó ło wo prze słu chi wa ni. Ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca sy tu acji we wnętrz nej
w Ira nie, 31 X 1980 r., b.p. Zob. AIPN, 2602/20014, Szy fro gram MSZ z Te he ra nu nr 9/III, 1 VII 1980 r.,
k. 10.

176 Na te mat sto sun ków Ira nu z pań stwa mi arab ski mi przed wy bu chem re wo lu cji zob. np.
AIPN, 02011/578, In for ma cja gen. J. Sło wi kow skie go do ty czą ca nie któ rych aspek tów po li ty ki za gra -
nicz nej Ira nu oraz sto sun ków pol sko -irań skich, 13 VIII 1977 r., b.p.; ibi�dem, Po li ti ka Ira na w Per sid -
skom Za li wie i w In dij skom Okie anie, 1977 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca sto sun ków Iran–Ara bia
Sau dyj ska, 21 IV 1977 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca sto sun ków Ira nu z kra ja mi arab ski -
mi, 13 XII 1977 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca sto sun ków irań sko -pa ki stań skich, 4 XI 1977 r.,
b.p.; ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca bry tyj skiej oce ny sto sun ków Iran–Pa ki stan, 1 XII 1977 r., b.p.

177 Ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca za chod nich ocen sy tu acji w Ira nie, 9 XI 1978 r., b.p.; ibi�dem,
K ocen kie ame ri kan ca mi po ło że ni ja w Ira nie, 9 XI 1978 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca ame ry -
kań skich ocen sy tu acji we wnętrz nej w Ira nie, 23 XI 1978 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca mię dzy -
na ro do wych ocen sy tu acji w Ira nie, li sto pad 1979 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca ka na dyj skiej
oce ny sy tu acji w Ira nie, 3 I 1979 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca in dyj skiej oce ny sy tu acji w Ira -
nie, 3 I 1979 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja gen. J. Sło wi kow skie go do ty czą ca za chod nich ocen roz wo ju sy -
tu acji we wnętrz nej w Ira nie, 25 I 1979 r., b.p.; ibi�dem, No tat ka in for ma cyj na do ty czą ca tu rec kie go punk tu
wi dze nia na sy tu ację w Ira nie, 30 I 1979 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca an giel skiej oce ny ewen -
tu al ne go doj ścia Cho me inie go do wła dzy, 31 I 1979 r., b.p.; ibi�dem, O po zi cii Ita lii w otno sze nii
Irana, 5 III 1979 r., b.p.

178 AIPN, 2602/13654, In for ma cja w spra wie sy tu acji po li tycz no -woj sko wej w Ira nie i per spek ty w
jej roz wo ju opra co wa na w Za rzą dzie II Szta bu Ge ne ral ne go, b.d., k. 106–108. 

179 Ker mit Ro ose velt (1916–2000), pra cow nik CIA, w 1953 r. twór ca pla nu i szef ope ra cji oba le nia
ga bi ne tu pre mie ra M. Mo sad de gha (ope ra cja krypt. „Ajax”), wnuk pre zy den ta The odo re’a Ro ose vel ta, 
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politycz na, któ rą chce wpro wa dzić Cho me ini i któ ra bro ni mi stycz nych i re li gij nych aspek -
tów, mo gła się przy sto so wać do struk tu ry so cjal nej, któ ra znacz nie roz wi nę ła się w tym
kra ju w cią gu ostat nich po ko leń. Z pew no ścią wy stą pi – z czym Ro ose velt się li czy – star -
cie la ic kiej eli ty z re li gij ny mi przy wód ca mi. […] Ro lę ar bi tra w nie po ro zu mie niu mo że
ode grać woj sko wy. Dla te go też jest bar dzo moż li we, że kie dy ar mia «doj dzie do sie bie»,
wy stą pi ja kiś mło dy puł kow nik i utwo rzy re żim woj sko wy o ten den cjach naro do wo ścio -
wych”180. Sy tu ację w Te he ra nie, jak już wspo mnia no, z uwa gą śle dzi ły Stany Zjed no czo -
ne, któ re w tam tym mo men cie z jed nej stro ny skie ro wa ły do Ira nu grupę ekspertów
z De par ta men tu Sta nu i CIA, a z dru giej przy go to wy wa ły się do ewa ku acji do rad ców
i oby wa te li oraz znisz cze nia swo je go sprzę tu woj sko we go181. We dług Za rzą du II przed oba -
le niem sza cha USA miały w Ira nie 7 baz, w któ rych (a tak że w róż nych szta bach i mi -
sjach woj sko wych) pra co wa ło 7500 żoł nie rzy oraz spe cja li stów ame ry kań skich182. 

Du żo ma te ria łów Za rzą du II do ty czą cych sy tu acji w Ira nie w tym okre sie moż na zna -
leźć w j.a. IPN BU 2602/26770. Pierw szym do ku men tem w tecz ce jest In for ma cja w spra -
wie sy tu acji woj sko wo -po li tycz nej w Ira nie z 10 stycz nia 1979 r., a więc ze schył ku
rzą dów sza cha183. Cie ka wa w tej gru pie ma te ria łów jest ana li za sy tu acji we wnętrz nej i ze -
wnętrz nej Ira nu z czerw ca 1979 r. Omó wio no w niej róż ne aspek ty po li ty ki we wnętrz nej
po re wo lu cyj ne go Ira nu. Wska za no m.in. na po ja wia ją ce się nie sna ski mię dzy nie daw ny -
mi sprzy mie rzeń ca mi, zwal cza nie grup umiar ko wa nych i le wi co wych, dzia ła nie ko mi te -
tów re wo lu cyj nych i wpro wa dza nie za sad spo łecz nych opar tych na Ko ra nie,
np. nisz cze nie al ko ho lu, od dziel ne pla że dla ko biet i męż czyzn. Po ru szo no tak że kwe stie
moż li wych za gro żeń ze stro ny mniej szo ści na ro do wych. Spo ro miej sca po świę co no
w niej licz nym par tiom po li tycz nym i opo zy cji wo bec rzą dów Cho me inie go. By ło to
o tyle istot ne, że w tym cza sie to czy ła się w Iranie kam pa nia zwią za na z wpro wa dze niem
nowej, is lam skiej kon sty tu cji184. W czerw cu pro jekt ak tu praw ne go, przy go to wa ny przez
pre mie ra Ba zar ga na (nie wpro wa dzał on moż li wo ści au to ma tycz ne go od dzia ły wa nia du -
cho wień stwa na wszyst kie spra wy w pań stwie), zo stał przed sta wio ny no wo wy ło nio ne -
mu Zgro ma dze niu Eks per tów, skła da ją ce mu się z 73 osób, głów nie z kręgu zwolenników
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au tor książ ki Co�un�ter�co�up:�The�Strug�gle�for�Con�trol�of�Iran, No wy Jork 1979. N. Po la mar, T.B. Al len,
Księ�ga�szpie�gów.�En�cy�klo�pe�dia, War sza wa 2000, s. 481–482.

180 AIPN, 2602/20011, In for ma cja do ty czą ca za in te re so wa nia wy wia du tu rec kie go kry zy sem irań -
skim, 23 V 1980 r., k. 210–212. 

181 AIPN, 2602/26752, In for ma cja w spra wie sy tu acji woj sko wo -po li tycz nej w Ira nie opra co wa na
w Za rzą dzie II Szta bu Ge ne ral ne go, 30 XII 1980 r., k. 243–244. 

182 Ibi�dem, No tat ka in for ma cyj na nr 11/78 do ty czą ca ame ry kań skich baz w Ira nie, 8 VIII 1978 r.,
k. 200–201. Jesz cze w mar cu 1978 r. w no tat ce z Te he ra nu pol skie służ by wy wia dow cze pod kre śla ły:
„Iran bę dzie w dal szym cią gu umac niał swo ją po zy cję naj sil niej sze go w re jo nie Za to ki Per skiej so jusz -
ni ka po li tycz ne go i woj sko we go Sta nów Zjed no czo nych. Kon cep cja ta od po wia da ak tu al nej li nii po li -
tycz nej Wa szyng to nu uni ka nia bez po śred nie go an ga żo wa nia się w kon flik ty re gio nal ne i re ali za cji swo ich
in te re sów przy po mo cy sil nych i lo jal nych so jusz ni ków. Sto pień uza leż nie nia po li tycz ne go i woj sko we -
go (do sta wy sprzę tu, szko le nie, in struk to rzy USA) od USA jest na ty le za awan so wa ny, że da je Sta nom
Zjed no czo nym in stru men ty kon tro li nad prze ro stem am bi cji re gio nal nych sza cha”. Ibi�dem, Ak tu al ne pro -
ble my irań skiej po li ty ki za gra nicz nej w Za to ce Per skiej, 24 III 1978 r., k. 145–148.

183 AIPN, 2602/26770, In for ma cja w spra wie sy tu acji woj sko wo -po li tycz nej w Ira nie, 10 I 1979 r.,
k. 1–3.

184 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa do ty czą ca sy tu acji we wnętrz nej i mię dzy na ro do wej po re wo lu cyj ne go
Ira nu oraz ten den cje jej roz wo ju, opra co wa na w Za rzą dzie II, 28 VI 1979 r., k. 87–97. 
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Cho me iniego. Oka za ło się, że ma ją oni zu peł nie od mien ną wi zję, ja ki po wi nien być Iran
po zwy cię stwie re wo lu cji is lam skiej. Zgro ma dze nie za pro po no wa ło no wy kon cept,
w którym prze pi sy pra wa zo sta ły do sto so wa ne do norm i za sad okre śla nych przez is lam.
No wą kon sty tu cję wpro wa dzo no 2 XII 1979 r.185 Jej głów ne za ło że nia za wie ra no tat ka
za miesz czo na w oma wia nej jed no st ce186.

Do peł nie niem ma te ria łów do ty czą cych re wo lu cji is lam skiej jest pro pa gan do wo -szko -
le nio wy film w ję zy ku ro syj skim pt. „Pen ta gon”. W je go trze ciej czę ści pt. „Łań cuch
zbrod ni” za pre zen to wa no wy da rze nia w Ira nie w 1979 r. i upa dek sza cha187.

Kon flikt irań sko -ame ry kań ski

Re wo lu cja is lam ska, zmia na rzą dów i uwię zie nie per so ne lu ame ry kań skiej am ba sa -
dy za po cząt ko wa ły dłu go let ni kry zys po li tycz ny na li nii Te he ran–Wa szyng ton. Ochła -
dza nie się sto sun ków do strze ga no już wcze śniej – za rzą dów sza cha, acz kol wiek
wcze śniej sze na pię cia oczy wi ście nie ozna cza ły prze war to ścio wa nia po li ty ki za gra nicz -
nej Ira nu188. Ma te ria ły na ten te mat zgro ma dzo no w tecz ce IPN BU 02011/441, któ rą
w ca ło ści po świę co no temu za gad nie niu. Znaj du ją się w niej do ku men ty w ję zy kach
polskim, nie miec kim oraz ro syj skim, w tym szy fro gra my „Ta hi ra” i in for ma cje
gen. J. Sło wi kow skie go. Do ty czy ły one m.in. nie za do wo le nia sza cha z do tych cza so wej
po li ty ki USA189, baz ame ry kań skich w Ira nie i Bah raj nie, ame ry kań skich spe cja li stów
w Te he ra nie, do staw sprzę tu woj sko we go, cen ro py naf to wej, pla no wa nej wi zy ty pre zy -
den ta J. Car te ra w Te he ra nie (od by ła się ona w grud niu 1977 r.). 

Do tych cza so wa po li ty ka USA wo bec Ira nu, pa mięć o ich de cy du ją cym udzia le
w prze wro cie w 1953 r.190, wspie ra nie sza cha, wie lo mi lio no we kon trak ty woj sko we,
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185 J. Zda now ski, op.�cit., s. 500.
186 AIPN, 2602/26770, Kon sty tu cja Is lam skiej Re pu bli ki Ira nu, b.d., k. 210–211.
187 AIPN, 01569/76, t. 3.
188 In for ma cji na te mat sto sun ków ame ry kań sko -irań skich w dru giej po ło wie lat sześć dzie sią tych

moż na szu kać w j.a. AIPN, 02011/2. Ze bra no w niej ma te ria ły wy wia dow cze od no szą ce się do Sta nów
Zjed no czo nych. Część z nich do ty czy ame ry kań skiej po li ty ki wo bec Te he ra nu, m.in. sto sun ków irań -
sko -ame ry kań skich, sto sun ku USA do kon flik tu irań sko -irac kie go, wi zy ty sza cha w Sta nach Zjed no czo -
nych (na ten te mat zob. też AIPN, 02011/578, In for ma cja źró dła ps. „Graf” do ty czą ca po dró ży sza cha
do USA, 10 I 1978 r., b.p.), dzia łal no ści ame ry kań skich in sty tu cji w Ira nie, ame ry kań skiej po mo cy woj -
sko wej dla Ira nu. Te ma ty kę tę (np. in for ma cje z 1977 r. na te mat nie za do wo le nia Ira nu z po li ty ki za gra -
nicz nej USA i po gar sza nia się wza jem nej współ pra cy) po ru sza ją rów nież dokumenty za war te w jed no st ce
AIPN, 02011/578. Z ko lei la ko nicz na no tat ka w sprawie współ pra cy wy wia dow czej USA, Ira nu, Egiptu,
Fran cji i Ara bii Sau dyj skiej z 1976 r. znaj du je się w jed no st ce AIPN, 02011/607 (oraz AIPN, 02011/901).
Nie du że wzmian ki dotyczące sprze da ży w 1973 i 1974 r. przez USA Ira no wi sa mo lo tów od na le zio no
w tecz ce AIPN, 02011/179.

189 We dług J. Sło wi kow skie go szach był nie za do wo lo ny z m.in.: ame ry kań skich prób roz bi ja nia
jedno ści OPEC, ich po li ty ki w spra wie roz prze strze nia nia bro ni ją dro wej, po wią za nia do staw bro ni
do Iranu z kwe stia mi po li tycz ny mi, pro wa dze nia dzia łal no ści wy wia dow czej w ar mii irań skiej i prze ku -
py wa nia jej wyż szych ofi ce rów. AIPN, 02011/144, In for ma cja gen. J. Sło wi kow skie go do ty czą ca po -
gor sze nia się sto sun ków Ira nu z USA, 14 IV 1977 r., b.p. Z ko lei jed nost ka AIPN, 02011/508 za wie ra
ma te ria ły do ty czą ce OPEC, roz wa ża nej pod wyż ki cen ro py w 1977 r. i dzia łań USA sta ra ją cych się ją
za sto po wać, w tym ne go cja cji z sza chem. 

190 Wspo mi na o tym ar ty kuł Char le sa Ed mund so na Szty�le�ty�prze�ciw�ko�dy�plo�ma�cji�–�coś�nie�coś�o dzia�-
łal�no�ści�CIA, któ ry zo stał za miesz czo ny w cza so pi śmie „Pro gres si ve”. Prze tłu ma czo no go na ję zyk polski 
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tysiące ame ry kań skich do rad ców czy szko le nie funk cjo na riu szy Sa va ku spra wi ło, że na
po cząt ku 1979 r. Irań czy cy – ła god nie mó wiąc – nie mie li naj lep sze go zda nia na te mat
Sta nów Zjed no czo nych. Nie na wiść zna la zła uj ście już w lu tym 1979 r., kie dy po raz
pierw szy gru py stu den tów za ję ły am ba sa dę USA. Wów czas dzię ki in ter wen cji Cho me -
inie go kon flikt uda ło się za że gnać. W paź dzier ni ku 1979 r. wro gość pod sy ci ła de cy zja
J. Car te ra o wpusz cze niu do Sta nów ciężko cho re go sza cha na le cze nie191. 4 li sto pa -
da 1979 r. stu den ci po now nie wtar gnę li na te ren am ba sa dy, któ rej per so nel wzię li ja ko
za kład ni ków192. W za mian za ich uwol nie nie za żą da no eks tra dy cji sza cha193. Wy da rze -
niom tym bacz nie przy glą dał się za rów no De par ta ment I MSW, jak i Za rząd II Szta bu
Ge ne ral ne go. Tuż po za ję ciu am ba sa dy gen. Sło wi kow ski pi sał, że ak cja by ła prze pro -
wa dzo na na oso bi sty roz kaz Cho me inie go, a jej ce lem by ło od wró ce nie uwa gi spo łe czeń -
stwa od trud no ści po li tycz nych i spo łecz nych Ira nu. Przy bli żył tak że środ ki pro po no wa ne
przez spe cjal ny sztab Bia łe go Do mu w ra zie li kwi da cji ame ry kań skich oby wa te li: ze rwa -
nie sto sun ków dy plo ma tycz nych z Te he ra nem, wy da le nie z USA wszyst kich irań skich
stu den tów, blo ka da go spo dar cza Ira nu, zbom bar do wa nie irań skich pól naf to wych194. Pra -
cow ni cy wy wia du woj sko we go co kil ka dni przy go to wy wa li in for ma cje o jed no brz mią -
cym ty tu le In for ma cje w spra wie kry zy su irań sko -ame ry kań skie go195. Wy jąt kiem jest
tu taj pierw szy za cho wa ny do ku ment – z 22 li sto pa da 1979 r. W ma te ria łach ana li zo wa -
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i obec nie moż na się z nim za po znać w jed no st ce AIPN, 1760/568, „Szty le ty prze ciw ko dy plo ma cji – coś
nie coś o dzia łal no ści CIA”, k. 1–11.

191 Zob. Z. Brze ziń ski, Czte�ry�la�ta�w Bia�łym�Do�mu. Wspo�mnie�nia�do�rad�cy�do spraw�bez�pie�czeń�stwa
pań�stwa�1977–1981, War sza wa 1989, s. 449–476.

192 Sze ścior gu pra cow ni kom am ba sa dy uda ło się zbiec i ukryć w re zy den cjach am ba sa do ra Ka na dy
Ke na Tay lo ra i sze fa Wy dzia łu Imi gra cyj ne go Joh na She ar dow na. Dzię ki pla no wi o krypt. „Ar go” opra -
co wa ne mu przez ofi ce ra CIA An to nio Men de za ca ła gru pa 28 I 1980 r. bez piecz nie po wró ci ła do Sta -
nów Zjed no czo nych. Zob. A. Men dez, M. Ba glio, Ope�ra�cja�„Ar�go”, War sza wa 2012; D. Mar tin, John
She�ar�down,�Ca�na�dian�Who�Shel�te�red�Ame�ri�cans�in�Teh�ran,�Dies�at 88, „New York Ti mes”, 4 VI 2013,
http://www.ny ti mes.com/2013/01/05/world/ame ri cas/john -she ar down -ca na dian -who -shel te red -ame ri -
cans -in -teh ran -dies -at -88.html?_r=0 (do stęp 8 VIII 2016 r.). 

193 Z za ję ciem am ba sa dy po śred nio łą czy się do ku ment znaj du ją cy się w tecz ce o sy gna tu rze
AIPN, 01304/360. Zo stał on od na le zio ny w am ba sa dzie przez straż ni ków re wo lu cji, a na stęp nie opu bli -
ko wa ny w an glo ję zycz nym wy da niu irań skiej ga ze ty „Key han In ter na tio nal”. Do ku ment do ty czył za -
dań i me tod dzia ła nia izra el skie go kontr wy wia du. Ibi�dem, Pi smo dy rek to ra De par ta men tu I MSW
do dy rek to ra De par ta men tu II MSW z tłu ma cze niem czę ści taj ne go do ku men tu CIA od na le zio ne go
w Am ba sa dzie USA w Te he ra nie, 26 IV 1982 r., k. 1–13.

194 AIPN, 02011/577, In for ma cja gen. J. Sło wi kow skie go do ty czą ca ak tu al nej sy tu acji w Ira nie,
23 XI 1979 r., b.p. Zob. też np. ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca za chod nich ini cja tyw w spra wie za kład ni -
ków prze trzy my wa nych w Am ba sa dzie USA w Te he ra nie, kwie cień 1980 r., b.p.; ibi�dem, Kon flikt ame -
ry kań sko -irań ski i je go kon se kwen cje świa to we, 30 XI 1979 r., b.p.; ibi�dem, Szy fro gram nr 7202,
4 XII 1979 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja na te mat kon flik tu irań sko -ame ry kań skie go, 4 XII 1979 r., b.p.;
ibi�dem, Ocen ka Na rod noj Par ti jej Ira na ira no -ame ri kan sko go kon flik ta, 6 XII 1979 r., b.p.; ibi�dem, In for -
ma cja dotycząca mię dzy na ro do wych re per ku sji kry zy su irań sko -ame ry kań skie go, 7 XII 1979 r., b.p.

195 Am ba sa dor PRL w Te he ra nie sy tu ację oce niał w na stę pu ją cy spo sób: „Za ję cie am ba sa dy USA
przez stu den tów mu zuł mań skich – zwo len ni ków Cho me inie go, któ re od by ło się za wie dzą i zgo dą naj -
wyż szych irań skich czyn ni ków po li tycz nych, jest wy ra zem ak ty wi za cji skraj nych ten den cji w is lam skim
ru chu re wo lu cyj nym, zmie rza ją cym do eli mi na cji sił li be ral no -na cjo na li stycz nych i cał ko wi te go prze ję -
cia wła dzy przez kler szy ic ki jesz cze przed re fe ren dum kon sty tu cyj nym i wy bo ra mi do par la men tu. Za -
ję cie am ba sa dy USA by ło fak tycz nie de cy du ją cym ata kiem na rząd Ba zar ga na, oskar żo ne go
o spi sko wa nie z rzą dem USA”. Szy�fro�gram�am�ba�sa�do�ra�PRL�w Te�he�ra�nie�w spra�wie�oku�pa�cji�am�ba�sa�-
dy�USA, 7 XI 1979�r. [w:] Pol�skie�do�ku�men�ty�dy�plo�ma�tycz�ne, 1979, s. 773.
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no moż li wo ści zbroj ne go roz wią za nia kon flik tu, tym bar dziej że sank cje go spo dar cze196

i kro ki dy plo ma tycz ne nie przy no si ły spo dzie wa nych re zul ta tów. Oma wia no za tem po -
ten cjał mi li tar ny obu stron i wska zy wa no jed nost ki Ar mii Sta nów Zjed no czo nych, któ re
mo gły by wziąć udział w ata ku. Śle dzo no ru chy wojsk ame ry kań skich i ich kon cen tra cję
w oko li cach Za to ki Per skiej. Od no to wa no np. prze miesz cze nie do Za to ki sze ściu okrę -
tów, w tym lot ni skow ca „Kit ty Hawk”, skie ro wa nie lot ni skow ców „Ni mitz” i „For re stal”
do wschod niej czę ści Mo rza Śród ziem ne go, prze rzu ce nie na Bli ski Wschód cięż kich śmi -
głow ców, a na Cypr sa mo lo tów tan ko wa nia po wietrz ne go, prze miesz cze nie żoł nie rzy
ame ry kań skich do Tur cji i Ara bii Sau dyj skiej, roz po czę cie in ten syw nych ćwi czeń w ba -
zie w Tek sa sie, pro wa dze nie roz mów z Izra elem, za ini cjo wa nie pro gra mu szko le nia
uchodź ców irań skich w za kre sie dzia łań dy wer syj no -sa bo ta żo wych, za rzą dze nie sta nu
go to wo ści do ewa ku acji pla có wek dy plo ma tycz nych z te go re jo nu świa ta. Roz wa ża no
róż ne wa rian ty po stę po wa nia ad mi ni stra cji Car te ra: od ude rze nia sił szyb kie go re ago wa -
nia w ce lu od bi cia za kład ni ków, przez blo ka dę mor ską Ira nu czy za ję cie irań skich in sta -
la cji naf to wych w ce lu wy mu sze nia ustępstw, po atak znacz ny mi si ła mi, aby oba lić
Cho me inie go. Wraz z upły wem cza su pol scy ana li ty cy – jak się póź niej oka za ło błęd -
nie – wska zy wa li na co raz mniej praw do po dob ny atak sił szyb kie go re ago wa nia i od bi -
cie za kład ni ków. Do naj waż niej szych trud no ści w za sa dzie wy klu cza ją cych ten wa riant
za li czali brak czyn ni ka za sko cze nia i po ło że nie am ba sa dy w cen trum Te he ra nu. Za bar -
dziej praw do po dob ną na to miast po strze ga li in ter wen cję woj sko wą i usta no wie nie przy -
chyl ne go do USA rzą du. Oma wia no rów nież dzia ła nia Sta nów Zjed no czo nych na are nie
mię dzy na ro do wej w ce lu uzy ska nia po par cia i po tę pie nia władz irań skich oraz za pew -
nie nia świa to wych przy wód ców o dą że niu do po ko jo we go roz wią za nia sy tu acji, a jed -
no cze śnie stwo rze nia wra że nia, że ewen tu al ne kro ki zbroj ne są je dy nie ak tem
sa mo obro ny. Analizowano tak że, w mniej szym za kre sie niż w sto sun ku do Ame ry ka nów,
przy go to wa nia Ira nu do ewen tu al ne go kon flik tu zbroj ne go. In for mo wa no o mo bi li za cji
sił zbroj nych, przy go to wa niach ma ry nar ki do za blo ko wa nia Cie śni ny Or muz1 97, za po -
wie dziach Te he ra nu niszczenia urzą dzeń pe tro che micz nych czy rze ko mym za mi no wa -
niu bu dyn ku am ba sa dy i groź bach wy sa dze nia go w ra zie pod ję cia ja kich kol wiek wro gich
kro ków przez Wa szyng ton. Wska zy wa no tak że na po gar sza ją ce się na stro je w ar mii i two -
rzą ce się w niej gru py opo zy cyj ne198. Na mar gi ne sie na le ży za zna czyć, że ar mią irań ską
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196 Kwe stie sank cji go spo dar czych wo bec Ira nu za wie ra tak że in for ma cja wy wia dow cza do ty czą ca
za chod nio nie miec kie go sta no wi ska w spra wie sank cji go spo dar czych EWG wo bec Ira nu z 3 VI 1980 r.
Zob. AIPN, 0449/47, t. 1, k. 5–9. Sta no wi sko Szwaj ca rii za wie ra z ko lei jed nost ka AIPN, 0449/52, t. 34.
Zob. Sta no wi sko Szwaj ca rii od no śnie do sank cji go spo dar czych wo bec Ira nu i ZSRR, 27 V 1980 r.,
k. 10–11.

197 Cie śni na Or muz to nie zwy kle waż ny szlak trans por to wy, po nie waż jest je dy nym po łą cze niem
Zato ki Per skiej z Za to ką Omań ską i Oce anem In dyj skim. K. Ku biak, Dzia�ła�nia�bo�jo�we�ame�ry�kań�skiej
Ma�ry�nar�ki�Wo�jen�nej�w Za�to�ce�Per�skiej�w kwiet�niu 1988�ro�ku, „Prze gląd Hi storycz no -Woj sko wy” 2002,
nr 3, s. 64. No ta be ne oce na dzia łań flo ty USA w Za to ce Per skiej zo sta ła w 1987 r. prze ka za na pol skie -
mu MSZ przez am ba sa do ra Ira nu w War sza wie. Zob. AIPN, 0449/1, t. 1, No tat ka J. Ma jew skie go do ty -
czą ca in for ma cji prze ka za nej przez am ba sa do ra Ira nu, 27 III 1987 r., b.p.

198 AIPN, 2602/26770, In for ma cja w spra wie oce ny re al no ści in ter wen cji zbroj nej Sta nów Zjed no -
czo nych w Ira nie, 22 XI 1979 r., k. 137–146. Cykl dokumentów Za rzą du II o jed na ko wym ty tu le „In for -
ma cja w spra wie kry zy su irań sko -ame ry kań skie go” zgro ma dzo no w tej sa mej tecz ce: z 27 XI 1979 r.,
k. 147–156; z 30 XI 1979 r., k. 157–159; z 1 XII 1979 r., k. 160–162; z 5 XII 1979 r., k. 163–166;
z 7 XII 1979 r., k. 167–170; z 14 XII 1979 r., k. 171–175; z 29 XII 1979 r., k. 176–179; z 5 I 1980 r., 
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pol ski wy wiad woj sko wy in te re so wał się jesz cze przed za ist nie niem na pięć na li nii Te -
he ran–Wa szyng ton i woj ną z Ira kiem. Owo cem te go za in te re so wa nia jest np. In for ma cja
o po li ty ce mi li tar nej i si łach zbroj nych Ce sar stwa Ira nu ze stycz nia 1977 r., któ ra za war -
ta jest w dwóch po szy tach. W pierw szym za miesz czo no sa mą ana li zę, po dzie lo ną na je -
de na ście roz dzia łów: „Po li ty ka mi li tar na Ira nu”, „Dok try na mi li tar na”, „Sto su nek
do państw -sy gna ta riu szy ukła dów i pak tów woj sko wych”, „Sto sun ki woj sko wo -po li tycz -
ne z pań stwa mi Bli skie go Wscho du”, „Sto su nek do pro ble mów od prę że nia, roz bro je nia,
bez pie czeń stwa zbio ro we go, nie pro li fe ra cji”, „Ge ne za sił zbroj nych Ira nu”, „Si ły zbroj -
ne w ży ciu po li tycz nym i spo łecz nym kra ju”, „Irań skie si ły zbroj ne”, „Pla ny roz bu do wy
po ten cja łu mi li tar ne go”, „Roz wój prze my słu zbro je nio we go i ją dro we go”, „Sto sun ki pol -
sko -irań skie”. W dru gim po szy cie znaj du ją się za łącz ni ki do ana li zy, w tym gra ficz ne
przed sta wie nie eli ty wła dzy w Ira nie, struk tu ry or ga ni za cyj nej sił zbroj nych, roz miesz -
cze nia sił lą do wych, mor skich i po wietrz nych oraz głów nych do staw uzbro je nia do Ira -
nu w la tach 1972–1975. Ca łość wień czą in for ma cje bio gra ficz ne mi ni stra obro ny
na ro do wej Ira nu Re zy Azi mie go oraz do wód ców sił lą do wych Gho la ma Alie go Ove isie -
go199 i po wietrz nych Mo ham ma da Ami ra Cha ta mie go200.

Ad mi ni stra cja pre zy den ta Car te ra po cząt ko wo kro ka mi dy plo ma tycz ny mi sta ra ła się
do pro wa dzić do uwol nie nia swo ich oby wa te li. Jed nak że wraz z upły wem cza su w wy ni -
ku trud no ści w osią gnię ciu kon sen su su Ame ry ka nie zde cy do wa li się na roz wią za nie si -
ło we. W kwiet niu 1980 r. do Ira nu wy sła no gru pę ra tun ko wą Del ta For ce. W mi sji, któ rej
nada no kryp to nim „Or li Szpon”, wzię ły udział sa mo lo ty trans por to we C -130 Her ku les
i he li kop te ry RH -53, któ re mia ły wy lą do wać na pu sty ni na po łu dnio wy wschód od Te he -
ra nu. Pod czas pierw sze go eta pu z po wo du bu rzy pia sko wej i uste rek tech nicz nych mu -
sia no wy co fać dwie ma szy ny, a na miej scu oka za ło się, że nie spraw na jest jesz cze jed na.
Ponadto w miej scu lą do wa nia nie ocze ki wa nie po ja wi ły się irań skie po jaz dy. W tej sy tu -
acji pre zy dent Car ter zde cy do wał się na od wo ła nie ak cji. Co gor sza, w cza sie od wro tu
sa mo lot i he li kop ter mia ły ko li zję, w wy ni ku któ rej śmierć po nio sło ośmiu ame ry kań -
skich żoł nie rzy201. W no tat ce Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go omó wio no przy go to wa nia

Wojciech Kujawa
Z

as
ó

b
 a

r
c

h
iw

al
n

y

78

k. 180–183; z 11 I 1980 r., k. 184–186; z lu te go 1980 r., k. 187–190. Bez po śred nio ar mii irań skiej do ty -
czy tak że in for ma cja z mar ca 1980 r., spo rzą dzo na przez De par ta ment I MSW na pod sta wie in dyj skie -
go ra por tu wy wia dow cze go, a tak że nie pod pi sa na no tat ka w ję zy ku ro syj skim o pla nach re or ga ni za cji
uzbro je nia sił irań skich. Ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca sta nu irań skich sił zbroj nych, 4 III 1980 r., k. 294–
–297; ibi�dem, O pła nach rie or ga ni za cyi wo oru żon nych sił Ira na, 1980 r., k. 301–302. In for ma cja
przygoto wa na na pod sta wie da nych wy wia du in dyj skie go zob. AIPN, 02011/577, In for ma cja do ty czą ca
sta nu irań skich sił zbroj nych, 4 III 1980 r., b.p.

199 Ge ne rał Ove isi (1918–1984) był ad mi ni stra to rem sta nu wy jąt ko we go w Te he ra nie w cza sie de -
mon stra cji an ty sza chow skich. Prze ciw ni cy okre śla li go ja ko „rzeź ni ka Te he ra nu” i obar cza li od po wie -
dzial no ścią za strze la nie woj ska do pro te stu ją cej lud no ści cy wil nej. Po prze ję ciu wła dzy przez
Cho me inie go zna lazł się na emi gra cji we Fran cji. W 1984 r. zo stał za strze lo ny ra zem z bra tem w Pa ry -
żu. J. Vi no cur, Exi�led�ira�nian�ge�ne�ral�is�kil�led�with�bro�ther�by�gun�men�in�Pa�ris, „New York Times”,
8 II 1984 r., http://www.ny ti mes.com/1984/02/08/world/exi led -ira nian -ge ne ral -is -kil led -with - bro ther -
-by -gun men -in -pa ris.html (do stęp 25 VIII 2016 r.).

200 AIPN, 2603/2699. 
201 Nie po wo dze nie mi sji ra tun ko wej sze ro ko od bi ło się w pra sie ko mu ni stycz nej. Zob. E. Maj, Dzia�-

ła�nia�USA�na rzecz�uwol�nie�nia�za�kład�ni�ków�ame�ry�kań�skich�w Ira�nie�w 1980�r.�w świe�tle�pro�pa�gan�dy
pra�so�wej�PRL [w:] Mię�dzy�praw�dą�a zwąt�pie�niem.�W po�szu�ki�wa�niu�ob�ra�zu�prze�szło�ści, t. 2, red. R. Maj -
zner, Ł. Cho le wiń ski, Czę sto cho wa 2014, s. 59–73. 
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do mi sji, jej prze bieg oraz po da no przy czy ny fia ska. Za li cza no do nich złe przy go to wa -
nie sprzę tu, nie do sza co wa nie sił i środ ków, ze bra nie nie peł nych da nych wy wia dow czych
o wa run kach te re no wych i kli ma tycz nych Ira nu202. Po tym nie po wo dze niu mniej re al na
wy da wa ła się ko lej na ak cja zbroj na. Pod kre ślał to m.in. gen. Sło wi kow ski w no tat ce
z czerw ca 1980 r.: „Z wia ry god nych in for ma cji po cho dzą cych z De par ta men tu Sta nu
USA wy ni ka, że ad mi ni stra cja ame ry kań ska nie za mie rza po dej mo wać w naj bliż szym
cza sie kro ków mi li tar nych wo bec Ira nu, ocze ku jąc, że wpro wa dzo ne sank cje po li tycz ne
i eko no micz ne do pro wa dzą do uwol nie nia za kład ni ków. W oce nie funk cjo na riu szy
Depar ta men tu Sta nu, zaj mu ją cych się pro ble ma ty ką azja tyc ką, w chwi li obec nej do strze -
gal ne są pierw sze efek ty uchwa lo nych sank cji, któ re wy ra ża ją się wzmo żo ny mi dys ku -
sja mi w ko łach po li tycz nych Ira nu na te mat roz wią za nia pro ble mu za kład ni ków”203.
Zo sta li oni osta tecz nie zwol nie ni 20 stycz nia 1981 r., po 444 dniach nie wo li. Wpływ tej
de cy zji na to czą cy się kon flikt Ira nu z Ira kiem roz trzą sa no w no tat ce w ję zy ku ro syj skim.
Zda niem jej au to ra mia ło to umoc nić po zy cję Ira nu w sporze i do pro wa dzić do zdję cia
sank cji go spo dar czych przez Za chód204.

Woj na irac ko -irań ska205

W 1979 r., jak już wspo mnia no, do szło do dia me tral nej zmia ny przy wódz twa za rów -
no w Ira nie, w któ rym rzą dy ob jął aja tol lah Cho me ini, jak i w Ira ku, gdzie wła dzę prze -
jął Sad dam Hus se in. Sto sun ki dy plo ma tycz ne mię dzy obo ma pań stwa mi by ły na pię te już
od dłuż sze go cza su, ale od te go ro ku szyb ko za czę ły się po gar szać. W Ira ku oba wia no
się przede wszyst kim eks por tu irań skiej re wo lu cji na kra je ościen ne. Wpływ na to mia ły
pod ziem ne or ga ni za cje szy ic kie dzia ła ją ce w Ira ku, któ re gło si ły ko niecz ność wal ki
z reżimem Hus se ina. Rząd w Bag da dzie za re ago wał re pre sja mi, np. w 1980 r. wy pę dzo -
no kil kadzie siąt tysięcy irań skich szy itów i za mor do wa no ich przy wód cę Mu ham ma da
Bakr as -Sa dra206. Sad dam Hus se in do kła dał sta rań, aby Irak pod je go przy wódz twem stał
się czo ło wym pań stwem arab skim. Uła twi ło mu to zde wa lu owa nie po zy cji Egip tu
w oczach państw arab skich po pod pi sa niu przez nie go po ro zu mie nia po ko jo we go z Izra -
elem. Po twier dze nie irac kiej do mi na cji w świe cie arab skim by ło nie zwy kle waż ne dla
wi ze run ku sa me go Hussein ja ko mę ża opatrz no ścio we go i oj ca wszyst kich Ara bów.
W związ ku z tym po ru szył on kwe stie „arab skich wysp”, któ re Iran za jął w 1971 r., i zgło -
sił rosz cze nia do irań skiej pro win cji Chu ze stan (przez Ira kij czy ków zwa nej Ara bi sta -
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202 AIPN, 2602/13891, In for ma cja w spra wie prze bie gu i przy czyn nie po wo dze nia ame ry kań skiej
ak cji uwol nie nia za kład ni ków w Te he ra nie, b.d., k. 126–130.

203 AIPN, 02011/577, In for ma cja gen. J. Sło wi kow skie go do ty czą ca sy tu acji w Ira nie w oce nie De -
par ta men tu Sta nu USA, 11 VI 1980 r., b.p.

204 AIPN, 2602/26816, O wo zmoż nom wli ja nii oswo boż de ni ja ame ri kan skich za łoż ni kow na ira no -
-irak skij kon flikt, 11 II 1981 r., k. 17–18.

205 Na pię te sto sun ki Ira nu z Ira kiem mia ły miej sce w za sa dzie przez ca ły wiek dwu dzie sty. In for ma -
cje na ten te mat moż na zna leźć w róż nych j.a. In sty tu tu, np. AIPN, 02011/29, In for ma cja do ty czą ca kon -
flik tu irac ko -irań skie go, 22 V 1969 r., b.p.; ibi�dem, Di pło ma ti cze ski je sza gi Ira ka w swia zi s kon flik tom
s Ira nom, 25 VI 1969 r., b.p.; ibi�dem, Ob ira no -irak skich otno sze ni jach, [1969 lub 1970 r.], b.p. Zob. też
W. Szym bor ski, Ewo�lu�cja� kon�flik�tów� na Bli�skim� i Środ�ko�wym�Wscho�dzie.�Kon�flikt� irac�ko�-irań�ski,
Warszawa 1990, s. 6–17.

206 Ch. Tripp, Hi�sto�ria�Ira�ku, War sza wa 2009, s. 268–269.
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nem). Jed nak naj więk sze zna cze nie miał spór o szlak wod ny Szatt al -Arab, któ ry jest uj -
ściem Ty gry su i Eu fra tu do Za to ki Per skiej207. Zda niem Hus se ina re wo lu cja znacz nie
osła bi ła moż li wo ści mi li tar ne Ira nu, a czyst ki w ar mii uczy ni ły ją nie zdol ną do obro ny
kra ju. Dą żył zatem do wy ko rzy sta nia cha osu na te ry to rium są sia da i zre ali zo wa nia swo -
ich pla nów. Teheran z ko lei za rzu cał Bagdadowi in spi ro wa nie za mie szek w irań skim
Kurdy sta nie i pro win cji Chu ze stan, a tak że wzy wał do oba le nia re żi mu S. Hus se ina. Sytu -
acja osią gnę ła stan wrze nia w kwiet niu 1980 r., po nie uda nym za ma chu na wi ce pre mie -
ra Ira ku Ta ri ka Azi za, o któ ry Hus se in oskar żał Iran. W czerw cu sto sun ki dy plo ma tycz ne
mię dzy obo ma kra ja mi zo sta ły za wie szo ne2 08, a 22 wrze śnia woj ska irac kie prze kro czy -
ły gra ni ce Ira nu. Ar mia irań ska oka za ła się du żo sil niej sza niż prze wi dy wał Sad dam Hus -
se in, a rząd w Te he ra nie woj nę po trak to wał ja ko test dla re wo lu cji i ogło sił po wszech ną
mo bi li za cję. Do koń ca ro ku ar mia irac ka we szła mak sy mal nie 80 ki lo me trów w głąb te -
ry to rium Ira nu. W 1981 r. sy tu acja mi li tar na w za sa dzie nie ule gła zmia nie. Do pie ro na -
stęp ny rok przy niósł prze łom na fron cie. Ar mia irań ska prze szła bo wiem do sze ro ko
za kro jo nych ope ra cji za czep nych, któ re do pro wa dzi ły do wy zwo le nia wszyst kich za ję -
tych ziem. Suk ce sy mi li tar ne za chę ci ły rząd w Te he ra nie do re ali za cji swo ich za mia rów
roz sze rze nia re wo lu cji is lam skiej na kra je ościen ne. W związ ku z tym nie przy stą pio no
do roz mów po ko jo wych. Woj ska irań skie prze ja wia ły du żą ak tyw ność na ca łym fron cie,
cho ciaż głów ny wy si łek skie ro wa no na je go po łu dnio wy od ci nek, gdzie znaj do wa ła się
naj bo gat sza pro win cja Ira ku – Ba sra2 09. Do 1987 r. Iran prze pro wa dził 23 ope ra cje za -
czep ne, acz kol wiek pró by prze ła ma nia prze ciw ni ka nie przy nio sły więk szych suk ce sów.
W 1988 r. z ko lei woj ska irac kie prze szły do ope ra cji za czep nych. W kil ka mie się cy od -
zy ska no te ry to ria za ję te przez Iran, m.in. oko li ce Ba sry. 17 lip ca 1988 r. pre zy dent Ira nu
Ali Cha me nei210 skie ro wał list do se kre ta rza ge ne ral ne go ONZ z proś bą o po śred ni cze -
nie w roz mo wach z Ira kiem211. 20 sierp nia za prze sta no walk na ca łej dłu go ści fron tu,
a czte ry dni póź niej przy stą pio no do roz mów. Po kój osta tecz nie za war to do pie ro dwa lata
póź niej. Woj na żad ne mu z państw nie przy nio sła ko rzy ści mi li tar nych czy po li tycz nych.
Zgi nę ło w niej oko ło mi lio na osób, a stra ty ma te rial ne wy ce nio no na 400 mld do la rów212.

In for ma cje na te mat kon flik tu prze sy łał do War sza wy za rów no wy wiad cy wil ny, jak
i woj sko wy. Pierw sze wia do mo ści do ty czą ce po gar sza ją cych się sto sun ków mię dzy pań -
stwa mi po ja wia ją się w ma te ria łach z kwiet nia 1980 r. Za ostrza nie się spo ru irań sko -irac -
kie go za uwa żo no np. w no tat ce Za rzą du II z 22 kwiet nia. Wska za no w niej przy czy ny
an ta go ni zmu i kon se kwen cje wy bu chu woj ny: „Dal sze za ostrze nie sto sun ków irac ko -
-irań skich mo że do pro wa dzić do kon flik tu zbroj ne go mię dzy Ira kiem a Ira nem oraz an -
ta go ni zmów i po dzia łów w ło nie państw mu zuł mań skich, a w kon se kwen cji uła twić
wzrost ame ry kań skiej obec no ści woj sko wej w re jo nie Za to ki Per skiej oraz spo wo do wać
umoc nie nie się pro za chod niej orien ta cji nie któ rych kon ser wa tyw nych państw arab -
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207 R. Czul da, Iran 1925–2014…, s. 124–125.
208 J. Bi ziew ski, Irak–Iran 80–88, War sza wa 1993, s. 5–6.
209 W. Szym bor ski, op.�cit., s. 18–19. 
210 Ali Cha me nei (ur. 1939), szy ic ki du chow ny, po li tyk. Prze wod ni czą cy Is lam skiej Par tii Re pu bli -

kań skiej (1981–1987), pre zy dent Ira nu (1981–1989), Naj wyż szy Przy wód ca (od 1989). R. Czul da,
Iran 1925–2014…, s. 244.

211 J. Bi ziew ski, op.�cit., s. 29, 45–46. 
212 M. Hof f man, Irak�kon�tra�Iran.�Za�po�mnia�na�woj�na, „Mó wią Wie ki” 2015, nr 10, s. 53.
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skich”213. Wy wiad cy wil ny ja ko agre so ra po strze gał stro nę irac ką, a na wet do da wał, że
Iran ze wzglę du na sła bość ar mii i na pię cia w sto sun kach ze Sta na mi Zjed no czo ny mi
będzie sta rał się za po biec prze ro dze niu się te go spo ru w otwar ty kon flikt zbroj ny. Je go
zda niem u pod staw konfliktu le ża ły czte ry przy czy ny: zgo da Ira ku na pro wa dze nie z jego
te ry to rium an ty irań skiej po li ty ki, na cjo na li stycz ne na stro je w Bag da dzie, rosz cze nia
teryto rial ne do te re nów za ję tych przez Iran w 1971 r., a tak że pró ba po wstrzy ma nia
ekspor tu re wo lu cji do kra jów ościen nych214. 

In for ma cje obu wy wia dów na ten te mat wza jem nie się uzu peł nia ją. W ak tach De par -
ta men tu I MSW (głów nie w IPN BU 02011/577215) znaj du ją się przede wszyst kim szy -
fro gra my prze sy ła ne przez wspo mnia ne go już ofi ce ra wy wia du – „Fa ra da” (nie kie dy
rów nież in for ma cje od pra cow ni ków wy wia du ulo ko wa nych w in nych pla ców kach,
np. w Rzy mie, Wa szyng to nie czy Al gie rze). Ich uzu peł nie niem są no tat ki (czę sto spo rzą -
dza ne na pod sta wie nad cho dzą cych szy fro gra mów) gen. J. Sło wi kow skie go lub je go za -
stęp ców. In ną ka te go rią źró deł są in for ma cje w ję zy ku ro syj skim, prze sy ła ne – jak to
okre śla no – przez „brat nią służ bę”, np. Buł ga rii, Cze cho sło wa cji, ZSRS216. O tym, z jaką
uwa gą śle dzo no roz gry wa ją ce się wy da rze nia, mo że świad czyć czę sto tli wość in for ma cji
prze sy ła nych do kra ju – na wet kil ka dzien nie. Ma te ria ły zgro ma dzo ne w jed no st ce koń -
czą się na grud niu 1980 r. Do ty czą one przede wszyst kim kwe stii politycz nych i sy tu acji
we wnętrz nej w Ira nie, za gra nicz nych ośrod ków opo zy cyj nych, znisz czeń wo jen nych, na -
stro jów lud no ści cy wil nej, sy tu acji w mia stach czy ogól nych kie run ków dzia łań zbroj -
nych. Kil ka dni po wy bu chu woj ny „Fa rad” np. in for mo wał: „Kho rra m shahr i Aba dan
po kil ku na lo tach i ostrze li wa niu ar ty le ryj skim pło nie. Ra fi ne rie w Aba da nie kom plet nie
znisz czo ne […]. W mia stach brak żyw no ści, wo dy, elek trycz no ści i le karstw. Du że stra -
ty wśród lud no ści cy wil nej. Lud ność za cho wu je się bier nie i ocze ku je na wkro cze nie
wojsk irac kich, któ re spo dzie wa ne są w nie dłu gim cza sie”217. Du że zna cze nie przy kła -
da no do re ak cji świa ta za chod nie go i arab skie go na to czą ce się wal ki. Za cho wa ły się np.
ana li zy na te mat sto sun ku RFN218, Włoch219 czy Al gie rii220, jednak naj wię cej miej sca, co
zro zu mia łe, po świę ca no po sta wie NA TO i Sta nów Zjed no czo nych221. Z ko lei w jed no st -
ce ar chi wal nej IPN BU 02011/579 znaj du ją się no tat ki dotyczą ce re ak cji Izra ela na wy -
da rze nia na Bli skim Wscho dzie222.
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213 AIPN, 2602/26770, In for ma cja w spra wie sto sun ków irań sko -irac kich, 21 IV 1980 r., k. 378–380.
Zob. też AIPN, 02011/577, Ob ira no -irak skich otno sze ni jach, 18 IV 1980 r., b.p. 

214 AIPN, 02011/577, In for ma cja do ty czą ca kon flik tu irań sko -irac kie go, 26 V 1980 r., b.p.
215 Nie licz ne in for ma cje znaj du ją się też w tecz ce z ma te ria ła mi wy wia du na te mat Ira ku.

Zob. AIPN, 02011/573.
216 Zob. np. AIPN, 02011/577, Ob ira no -irak skom kon flik tie, 7 X 1980 r., b.p.; ibi�dem, O ce lach Irana

w kon flik tie s Ira kom, 16 X 1980 r., b.p.; ibi�dem, K ira no -irak sko mu kon flik tu, 24 X 1980 r., b.p.
217 Ibi�dem, Szy fro gram nr 5487, 25 IX 1980 r., b.p.
218 Ibi�dem, Szy fro gram nr 5441, 24 IX 1980 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja gen. J. Sło wi kow skie go

dotyczą ca kon flik tu irań sko -irac kie go, 30 IX 1980 r., b.p.
219 Ibi�dem, Szy fro gram nr 5440, 24 IX 1980 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca sta no wi ska Włoch

wo bec kon flik tu irań sko -irac kie go, 26 IX 1980 r., b.p. 
220 Ibi�dem, Szy fro gram nr 5523, 26 IX 1980 r., b.p.
221 Zob. np. ibi�dem, Szy fro gram nr 5439, 24 IX 1980 r., b.p.; ibi�dem, Szy fro gram

nr 5453, 24 IX 1980 r., b.p.; ibi�dem, Szy fro gram nr 5455, 25 IX 1980 r., b.p.; ibi�dem, Szy fro gram
nr 5520, 26 IX 2980 r., b.p.; ibi�dem, Szy fro gram nr 5528, 27 IX 1980 r., b.p.; ibi�dem, Szy fro gram 
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Sy tu acja mi li tar na i po li tycz na od po cząt ku walk, co nie mo że dzi wić z uwa gi na stra -
te gicz ne po ło że nie państw oraz in te re sy Pol ski Lu do wej w tej czę ści świa ta, bu dzi ła du -
że za in te re so wa nie wy wia du woj sko we go. In for ma cje wy wia dow cze by ły prze ka zy wa ne
do naj waż niej szych osób w pań stwie (roz dziel ni ki do łą czo ne do nie któ rych no ta tek
wyszczególniają na wet kil ka dzie siąt osób). Za rząd II ob ser wo wał kon flikt z nie co in nej
per spek ty wy niż wy wiad cy wil ny. Sku piał się bar dziej szcze gó ło wo na wal kach, po zy -
cjach wojsk, stra tach, uzbro je niu czy na stro jach wśród woj sko wych223. Nie mal od wy -
bu chu woj ny ana li zo wa no po zy cje stra te gicz ne obu stron, dzia ła nia zbroj ne i ich wpływ
na sy tu ację we wnętrz ną za rów no w Ira ku, jak i Ira nie224. Oma wia no sy tu ację w ar mii
irań skiej, któ ra – jak już wspo mnia no – nie cie szy ła się w tym okre sie peł nym za ufa niem
no wych władz225. Roz trzą sa no tak że moż li wość wy ko rzy sta nia mniej szo ści na ro do wych
w Ira nie w ce lu de sta bi li zo wa nia sy tu acji we wnętrz nej te go pań stwa. Wska zy wa no tu taj
przede wszyst kim na ewen tu al ność po par cia przez Irak idei nie za leż ne go pań stwa kurdyj -
skie go na te ry to rium Ira nu, a tak że na pod no sze nie kwe stii irań skiej pro win cji Chu ze -
stan, za miesz ka łej w więk szo ści przez lud ność arab ską226. In te re su ją ce jest pod su mo wa nie
nie mal dzie się cio mie sięcz ne go okre su walk, do ko na ne w Za rzą dzie II Szta bu Ge ne ral -
ne go. Ta syn te tycz na dzie więt na sto stro ni co wa no tat ka za wie ra in for ma cje do ty czą ce prze -
bie gu dzia łań zbroj nych (z po dzia łem na okre ślo ne ty py wojsk), sta nu i roz miesz cze nia
od dzia łów obu stron czy prób roz bu do wy wa nia ich po ten cja łu mi li tar ne go, m.in. przez
za kup bro ni od part ne rów za gra nicz nych. Traf nie scha rak te ry zo wa no po ten cjał wal czą -
cych kra jów i wska za no na brak per spek ty wy szyb kie go za koń cze nia woj ny: „Z ana li zy
do tych cza so we go prze bie gu kon flik tu, ak tu al ne go sto sun ku sił, nie ustę pli wo ści obu stron
wy ni ka, że ist nie je praw do po do bień stwo, iż na pię ta sy tu acja woj sko wo -po li tycz na w sto -
sun kach mię dzy Ira kiem i Ira nem, a tak że w ca łym re jo nie Bli skie go i Środ ko we go
Wscho du bę dzie utrzy my wać się przez dłuż szy czas”. Do do ku men tu do łą czo no wy kaz
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nr 5544, 29 IX 1980 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca sta no wi ska USA wo bec kon flik tu Irak–
–Iran, 30 IX 1980 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca sta no wi ska NA TO wo bec kon flik tu irac ko -irań -
skie go, 30 IX 1980 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca kon flik tu irac ko -irań skie go w oce nie NATO,
1 X 1980 r., b.p.; ibi�dem, Mię dzy na ro do wy kon tekst kon flik tu Iran–Irak, 9 X 1980 r., b.p.

222 AIPN, 02011/579, No tat ka in for ma cyj na na te mat sta no wi ska Izra ela wo bec roz wo ju sy tu acji
na Bli skim i Środ ko wym Wscho dzie, 1 XII 1980 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca sta no wi ska Izraela
wo bec roz wo ju sy tu acji na Bli skim i Środ ko wym Wscho dzie, 19 XII 1980 r., b.p. Zob. tak że sta no wi sko
ru chu państw nie za an ga żo wa nych wo bec kon flik tu – AIPN, 0449/5, t. 5, No tat ka płk. F. Dmow skie go
do ty czą ca wpły wu kon flik tu irań sko -irac kie go na sy tu ację w ru chu państw nie za an ga żo wa nych,
23 IV 1982 r., b.p.

223 Licz ne do ku men ty wy wia du woj sko we go do ty czą ce te go kon flik tu w ję zy kach pol skim, ro syj -
skim i nie miec kim zgro ma dzo no w AIPN, 2602/26816. W ję zy ku nie miec kim są dwie oce ny kon flik tu
irac ko -irań skie go przy go to wa ne przez Mi ni ster stwo Obro ny Na ro do wej NRD, do któ rych do łą czo no
ma py i sche ma ty roz miesz cze nia wojsk. Zob. ibi�dem, In for ma tion smit te ilung nr 87/80, 20 XI 1980 r.,
k. 1–9; ibi�dem, In for ma tion smit te ilung nr 20/82, 26 III 1982 r., k. 211–214.

224 Ibi�dem, In for ma cja w spra wie kon flik tu irac ko -irań skie go, 22 I 1981 r., k. 19–22; ibi�dem, In for -
ma cja w spra wie kon flik tu irac ko -irań skie go, 3 III 1981 r., k. 42–46. 

225 Ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca sy tu acji w ar mii irań skiej opra co wa na przez De par ta -
ment I MSW, 13 I 1981 r., k. 37–38. 

226 Ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca wy ko rzy sta nia przez Irak irań skich mniej szo ści na ro do wych w woj -
nie z Ira nem, opra co wa na przez De par ta ment I MSW, 26 I 1981 r., k. 39–41. Po dob ne in for ma cje wy -
wiadu cy wil nego zob. AIPN, 02011/577, In for ma cja na te mat roz mów władz Ira ku z przed sta wi cie la mi
Kur dów irań skich, 25 II 1980 r., b.p.
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państw sprze da ją cych uzbro je nie wal czą cym stro nom227. Du że zna cze nie w ana li zach
„bez pie ka” przy kła da ła do gra ficz ne go od da nia sy tu acji na fron cie. W związ ku z tym
do no ta tek czę sto do łą cza no szcze gó ło we sche ma ty sy tu acyj ne czy ma py z roz miesz cze -
niem jed no stek woj sko wych obu stron. 

Ko lej ne la ta kon flik tu rów nież zna la zły swo je od bi cie w do ku men ta cji zgro ma dzo -
nej w In sty tu cie. Na le ży jed nak pod kre ślić, że nie róż ni ła się ona od tej do ty czą cej pierw -
sze go ro ku starć. Ca ły czas w Za rzą dzie II cy klicz nie co dwa–trzy mie sią ce przy go to wy -
wa no in for ma cje na te mat tej woj ny, w któ rych oma wia no ru chy po szcze gól nych
od dzia łów, przed się wzię te ope ra cje za czep ne i ofen sy wy, naj waż niej sze star cia zbroj ne,
stra ty, na stro je w ar mii i spo łe czeń stwie czy za gro że nia we wnętrz ne i sto su nek państw
re gio nu do to czą ce go się kon flik tu. Nada wa no im naj czę ściej, tak jak w po przed nim roku,
jed na ko wy ty tuł „In for ma cja w spra wie kon flik tu irac ko -irań skie go”228. Od tego sche -
ma tu od cho dzo no w mo men cie za ist nie nia istot nych wy da rzeń na fron cie. W 1982 r. przy -
go to wa no dwie no tat ki trak tu ją ce o za ła ma niu się irań skich ofen syw – „Ra ma dan”
(z sierp nia 1982 r.) i „Mu slim Ibn Aqu iel” (z paź dzier ni ka 1982 r.)229. 

Skrom niej na to miast kształ tu je się za sób IPN na te mat trze cie go ro ku kon flik tu.
Składa ją się na nie go za le d wie trzy no tat ki Za rzą du II, zgro ma dzo ne w jed no st ce ar -
chiwal nej IPN BU 2602/26817. Oprócz stan dar do we go omó wie nia sy tu acji na fron cie
sku pio no się w nich na per spek ty wie in ter wen cji wojsk Jor da nii i ame ry kań skich sił szyb -
kie go re ago wa nia, co by ło zwią za ne z moż li wo ścią za blo ko wa nia Cie śni ny Or muz,
będącej waż nym szla kiem trans por tu ro py naf to wej. Po ru szo no rów nież kwe stię za an ga -
żo wa nia się państw arab skich w za że gna nie kon flik tu i za sta na wia no się nad wi do ka mi
je go szyb kie go za koń cze nia230. 

Do ku men ta cja póź niej szych lat kon flik tu nie jest już tak szcze gó ło wa i in for ma cji
na je go te mat trze ba szu kać w in nych źró dłach. Przy kła dem mo gą być tu taj ma te ria ły
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227 AIPN, 2602/26816, In for ma cja w spra wie ocen i wnio sków z do tych cza so wych dzia łań bo jo wych
w kon flik cie irań sko -irac kim, 15 VI 1981 r., k. 71–90. Ostat nia no tat ka do ty czą ca woj ny Ira ku z Ira nem
w tym ro ku po cho dzi z 20 XII 1981 r. Zob. ibi�dem, In for ma cja w spra wie kon flik tu irań sko -irac kie -
go, 20 XII 1981 r., k. 143–146. Uzu peł nie niem tych do ku men tów jest wie lo stro ni co wa in for ma cja do ty -
czą ca Ira ku, w któ rej roz dział ósmy po świę co no to czą ce mu się kon flik to wi. Zob. ibi�dem, In for ma cja
o Re pu bli ce Irac kiej opra co wa na w Za rzą dzie II Szta bu Ge ne ral ne go, wrze sień 1981 r., k. 107–126.
W jed no st ce za war to rów nież in for ma cje na te mat ka ta stro fy irań skie go sa mo lo tu, w któ rej zgi nę li m.in.:
mi ni ster obro ny Ira nu Sey ed Mu sa Na mju, peł nią cy obo wiąz ki sze fa Szta bu Ge ne ral ne go Va liol lah
Fallahi, do wód ca sił po wietrz nych Ja vad Fa ko uri, je den z do wód ców Gwar dii Rewolucyjnej Yousef
Kolahdo uz.

228 Zob. ibi�dem, In for ma cja w spra wie kon flik tu irań sko -irac kie go, 6 II 1982 r., k. 147–151; ibi�dem,
In for ma cja w spra wie kon flik tu irac ko -irań skie go, 18 V 1982 r., k. 185–189; ibi�dem, In for ma cja w spra -
wie kon flik tu irac ko -irań skie go, 21 VII 1982 r., k. 285–288; ibi�dem, In for ma cja w spra wie kon flik tu irac -
ko -irań skie go, 22 XII 1982 r., k. 332–335. Uzu peł nie niem tych in for ma cji jest nie pod pi sa na no tat ka
do ty czą ca sy tu acji na Bli skim Wscho dzie, któ ra praw do po dob nie po wsta ła w MSW. Ibi�dem, No tat ka
służ bo wa do ty czą ca sy tu acji na Bli skim Wscho dzie, 4 X 1982 r., k. 326–328.

229 Ibi�dem, In for ma cja w spra wie sy tu acji woj sko wej na fron cie irac ko -irań skim na dzień 5 VIII
1982 r., 6 VIII 1982 r., k. 289–292; ibi�dem, In for ma cja w spra wie sy tu acji woj sko wej na fron cie irac ko -
-irań skim na 8 X 1982 r., 8 X 1982 r., k. 329–332.

230 AIPN, 2602/26817, In for ma cja w spra wie ak tu al nej sy tu acji na fron cie irac ko -irań skim, 25 X
1983 r., k. 116–120; ibi�dem, In for ma cja o moż li wo ści utwo rze nia jor dań skich sił in ter wen cyj nych do dzia -
łań w re jo nie Za to ki Per skiej, 19 X 1983 r., k. 121–123; ibi�dem, In for ma cja w spra wie per spek ty wy roz -
wią za nia kon flik tu irac ko -irań skie go, 18 XI 1983 r., k. 137–139.
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przy go to  wa ne w 1987 r. dla naj wyż szych władz PRL w związ ku z przy jaz dem mi ni stra
spraw we wnętrz nych Ira ku Sa du na Sza ki ra do Pol ski. W De par ta men cie V MSZ spo rzą -
dzo no wów czas no tat kę do ty czą cą Ira ku, w któ rej od nie sio no się do te go kon flik tu. Wia -
do mo ści na te mat woj ny moż na tak że od na leźć w ogól nej ana li zie Za rzą du II na te mat
Re pu bli ki Ira ku, w któ rej je den roz dział po świę co no ar mii Ira ku, a w dru gim omó wio no
woj nę irań sko -irac ką231. W tym sa mym ro ku am ba sa dor Ira nu w Pol sce za ape lo wał o po -
tę pie nie przez PRL uży wa nia przez Irak bro ni che micz nej. No tat ka prze cho wy wa na
w IPN za wie ra sta no wi sko MSZ oraz pro po zy cję je go roz pro pa go wa nia, np. w „Ży ciu
War sza wy” i „Żoł nie rzu Wol no ści”232. Kwe stie irań skie czę ścio wo po ru sza ją rów nież in -
for ma cje z 1985 r. przy go to wa ne w De par ta men cie II MSW. Pierw sza z nich do ty czy ła
re zul ta tów ósmej se sji Is lam skie go Ko mi te tu Po ko ju w Dżud dzie, pod czas któ rej wy ra -
żo no za nie po ko je nie „kon ty nu acją i okre so wą eska la cją woj ny irań sko -irac kiej oraz nie -
re spek to wa niem przez te pań stwa za sad is la mu, a tak że mię dzy na ro do wych po ro zu mień”.
Woj na by ła tak że jed nym z te ma tów spo tka nia mi ni strów państw nie za an ga żo wa nych,
ma ją cym miej sce w Lu an dzie233. Tro chę in for ma cji przy no szą rów nież ma te ria ły wy wia -
du cy wil ne go za war te w j.a. IPN BU 0449/5, t. 64, któ re do ty czą sy tu acji pod ko niec
woj ny234 czy dzia łań Stanów Zjednoczonych w tym okre sie w Za to ce Per skiej. Du żo miej -
sca w tej jed no st ce po świę co no na to miast sy tu acji we wnętrz nej Ira nu w trak cie to czą ce -
go się kon flik tu zbroj ne go.

sy tu acja we wnętrz na w Ira nie w la tach osiem dzie sią tych

Sy tu ację we wnętrz ną i sto sun ki Ira nu z in ny mi pań stwa mi przedstawiają in for ma cje
De par ta men tu I MSW za war te przede wszyst kim w czte rech jed nost kach ar chi wal nych:
IPN BU 0449/5, t. 64; IPN BU 0449/16, t. 9; IPN BU 0449/16, t. 21 i IPN BU 0449/27,
t. 9. Są to nie licz ne tecz ki w tej par tii ma te ria łów, któ re w ca ło ści (lub pra wie) po świę co -
no róż no rod nym za gad nie niom irań skim lat osiem dzie sią tych. Nie spo sób za tem omó wić
wszyst kich do ku men tów, któ re znaj du ją się w tych ob szer nych aktach (li czą od 169 do 336
kart). Moż na na to miast wska zać wę zło we pro ble my, któ re zna la zły się w or bi cie za in te -
re so wań „bez pie ki”. Ma te ria ły prze cho wy wa ne w tych jed nost kach wy two rzo no w ję zy -
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231 AIPN, 1585/1954, No tat ka in for ma cyj na do ty czą ca Re pu bli ki Irac kiej opra co wa na w De par ta -
men cie V MSZ, 26 III 1987 r., k. 9–15; ibi�dem, In for ma cja o Re pu bli ce Irac kiej opra co wa na w Za rzą -
dzie II Szta bu Ge ne ral ne go, sty czeń 1987 r., k. 80–88. 

232 AIPN, 0449/1, t. 7, No tat ka MSZ do ty czą ca proś by Ira nu o wy ra że nie przez Pol skę kry tycz ne go
sto sun ku w spra wie uży wa nia bro ni che micz nej przez Irak, 2 VI 1987 r., k. 179–180. 

233 AIPN, 0731/11, In for ma cja do ty czą ca ósmej se sji Is lam skie go Ko mi te tu Po ko ju, 2 X 1985 r.,
k. 103–104; ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca oce ny spo tka nia mi ni ste rial ne go państw nie za an ga żo wa nych
w Lu an dzie, 16 X 1985 r., k. 145–148.

234 Zob. np. AIPN, 0449/5, t. 64, In for ma cja do ty czą ca kon flik tu Iran–Irak i sy tu acji w Za to ce Per -
skiej, 6 XI 1987 r., k. 148–149; ibi�dem, Mel du nek do ty czą cy sta no wi ska Włoch w spra wie po ko jo we go
roz wią za nia kon flik tu Iran–Irak, 13 X 1987 r., k. 160; ibi�dem, Mel du nek do ty czą cy przy go to wań do nowej
ofen sy wy irań skiej, 27 VI 1986 r., k. 215; ibi�dem, K wo pro su ob. Ira no -irak skoj woj nie, 11 V 1987 r.,
k. 169–170; ibi�dem, O po ło że nii na ira no -irak skom fron tie, 22 V 198 6 r., k. 189; ibi�dem, O po li ti kie SSzA
w swia zi c ira no -irak skim kon flik tom, 14 IV 1986 r., k. 192–193; ibi�dem, Ira ko -iran skij kon flikt i wo -
zmoż na sti je go rie sze ni ja, 1986 r., k. 194–196. Ma te ria ły do ty czą ce woj ny do peł nia książ ka Woj cie cha
Bu kow skie go Iran–Irak:�is�lam,�woj�na�i po�li�ty�ka, wy da na w 1981 r. przez Wy daw nic two Mi ni ster stwa
Obro ny Na ro do wej. Zob. AIPN, 1680/83. 
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kach pol skim i ro syj skim. Skła da ją się na nie ana li zy, no tat ki, in for ma cje wy wia dow cze
prze sy ła ne za rów no przez pol skich ofi ce rów z Te he ra nu, jak i so jusz ni ków z blo ku
wschod nie go, któ re nie kie dy wpły wa ły do Wy dzia łu Za gra nicz ne go Mi ni ster stwa Spraw
We wnętrz nych. W ak tach znaj du ją się tak że ko pie no ta tek w ję zy ku ro syj skim, któ rych
wy twór ca oraz ich obieg są nie moż li we do usta le nia. Bra ku je np. ty po wych zna ków kan -
ce la ryj nych, pie czę ci wpły wu, pod pi sów czy dat ich wy two rze nia. Praw do po dob nie, tak
jak we wcze śniej szym okre sie, by ły to ma te ria ły prze sy ła ne przez „brat nie służ by”.

Roz wój sy tu acji we wnętrz nej w Ira nie z uwa gą śle dzo no przez ca łe la ta osiem dzie -
sią te. Sku pia no się na na stro jach spo łecz nych, go spo dar ce czy sy tu acji w irań skim kie -
row nic twie. Roz wa ża no róż ne wa rian ty roz wo ju wydarzeń w związ ku z po gar sza ją cą się
sy tu acją eko no micz ną pań stwa, co wpły wa ło na po ja wie nie się nie chęt nych, cza sa mi
wręcz re wo lu cyj nych po staw wśród oby wa te li235. Naj wię cej miej sca po świę co no jed nak
roz gryw kom po li tycz nym wśród osób rzą dzą cych czy ata kom na po li ty ków ucho dzą cych
za opo zy cyj nych. Za sta na wia no się, w któ rą stro nę mo że ewo lu ować po li ty ka Ira nu
po śmier ci sę dzi we go już wów czas aja tol la ha Cho me inie go236. Wraz z je go po gar sza ją -
cym się sta nem zdro wia ujaw nia li się ko lej ni pre ten den ci do ob ję cia po nim sche dy.
Do naj waż niej szych gra czy po li tycz nych za li cza no: pre zy den ta Is lam skiej Re pu bli ki Ira -
nu Ale go Cha me ne ie go, aja tol la ha Ho sej na Ale go Mon ta ze rie go237, prze wod ni czą ce go
par la men tu Ale go Ak ba ra Ra fsan dża nie go238, aja tol la ha Sey eda Gol pay ega nie go, sy na
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235 AIPN, 0449/5, t. 64, Mel du nek do ty czą cy sy tu acji w Ira nie, 27 III 1986 r., k. 89–90; ibi�dem, Ob
an ti rie żym nych na stro je ni jach w Ira nie, 1987 r., k. 79; AIPN, 0449/16, t. 9, Szy fro gram nr 3982,
24 IV 1989 r., k. 59; ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca sy tu acji we wnętrz nej w Ira nie, 12 V 1989 r., k. 57–58;
ibi�dem, Szy fro gram nr 5744, 6 VI 1989 r., k. 52.

236 AIPN, 0449/16, t. 9, Sow rie mien na ja si tu acy ja w Ira nie i pier spiek ti wy je jo ry zwi ti ja, k. 53–56;
ibi�dem, Li kwi da cy ja iran skoj wnu tri po li ti cze skoj op po zi cyi w ram kach bor’by za wniesz nie po li ti cze -
sku ju orien ta cy ju go su dar stwa, 1988 r., k. 64–66; ibi�dem, Ob ob sta now kie w Ira nie, 11 IV 1989 r., 
k. 61–62. No tat ka na te mat wal ki frak cyj nej w związ ku ze znacz nym po gor sze niem się sta nu zdro wia
Cho me inie go zob. też AIPN, 0449/2, t. 1, In for ma cja De par ta men tu I do ty czą ca sy tu acji we wnętrz nej
w Ira nie, ma rzec 1985 r., b.p. 

237 Ho sejn Ali Mon ta ze ri (1922–2009), szy ic ki du chow ny. Po wy jeź dzie R. Cho me inie go z Ira nu naj -
waż niej szy du chow ny w kra ju, opo wia dał się prze ciw ko sza cho wi, za co wie lo krot nie był re pre sjo no -
wa ny, de sy gno wa ny na na stęp cę na sta no wi sku Naj wyż sze go Przy wód cy, w dru giej po ło wie lat
osiem dzie sią tych je go po zy cja w kie row nic twie Ira nu znacz nie się zmniej szy ła. Po kon flik cie z Cho me -
inim zo stał w mar cu 1989 r. zmu szo ny do wy co fa nia się z po li ty ki, a wkrót ce zna lazł się w aresz cie do -
mo wym. Zob. J. Zda no wicz, op.�cit., s. 208. Je go co raz trud niej szą po zy cję po li tycz ną do strzegł tak że
ofi cer pol skie go wy wia du: „Za naj bar dziej wpły wo wą oso bi stość uwa ża ny jest w dal szym cią gu Ra fsan -
dża ni, któ re go po zy cji nie osła bia se ria za ma chów na je go ży cie pod ko niec 1988 r. […]. Po sta no wił on
zdy stan so wać się od Mon ta ze ri[ego], zwłasz cza po re ak cji te go ostat nie go na ze strze le nie przez USA
irań skie go sa mo lo tu pa sa żer skie go [irań ski Air bus z 290 pa sa że ra mi zo stał 3 VII 1988 r. ze strze lo ny
przez ame ry kań ski krą żow nik USS „Vin cen nes” – W.K.]. Sam M. wy da je się być od osob nio ny po licz -
nych aresz to wa niach je go zwo len ni ków”. Zob. ibi�dem, Szy fro gram nr 1122, 4 II 1989 r., k. 68.

238 Ali Ak bar Ra fsan dża ni (1934–2017), szy ic ki du chow ny, po li tyk. Współ za ło ży ciel Is lam skiej Par -
tii Re pu bli kań skiej, czło nek Ra dy Re wo lu cyj nej, mi ni ster spraw we wnętrz nych, prze wod ni czą cy par la -
men tu (od 1980), pre zy dent Ira nu (1989–1997), prze wod ni czą cy Zgro ma dze nia Eks per tów (2007–2011).
Zob. R. Czul da, Iran 1925–2014…, s. 247. Pro gram po li tycz ny Ra fsan dża nie go, jesz cze z okre su wal ki
o wła dzę, omówił gen. Z. Sa re wicz: „Ra fsan dża ni – po li tyk o re ali stycz nych po glą dach, przy po par ciu
sy na Cho me inie go Ahma da dą ży do od no wie nia kon cep cji re wo lu cji is lam skiej w Ira nie oraz jej aspek -
tów ide olo gicz nych i eko no micz nych. Głów ny mi ele men ta mi tej kon cep cji jest odej ście w przy szło ści
od si ło wych form eks por tu re wo lu cji is lam skiej i nor ma li za cja sto sun ków z Za cho dem, przede wszyst kim
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Cho mie inie go Say eda Ah ma da i pre mie ra Mir Hosseina Mu sa wie go239. Mi mo sta rań
Chome inie go za cho wa nia jed no ści w irań skim kie row nic twie w je go ło nie uwi docz ni ły
się dwie naj waż niej sze frak cje, któ re umow nie moż na na zwać „li be ralną” (Ali Ra fsan -
dża ni) i „kon ser wa tywną” (Ali Cha me nei). Tar cia w ło nie par tii rzą dzą cej by ły tak ostre,
że Cho me ini oba wiał się jej roz pa du. W związ ku z tym w 1987 r. zde cy do wał się na jej
roz wią za nie. Ko lej ne wy bo ry do par la men tu po raz pierw szy od 1979 r. od by ły się bez
jej udzia łu, a kan dy da ci wy stę po wa li bez afi lia cji po li tycz nej240. „Bez pie ka” z uwa gą
śledzi ła wszel kie zmia ny sił na irań skiej sce nie po li tycz nej oraz ewo lu cję ustro ju pań -
stwa. Od no to wa no np. pro jekt ugru po wa nia Ra fsan dża nie go ma ją cy na ce lu li kwi da cję
stano wi ska pre mie ra i prze ka za nia je go pre ro ga tyw pre zy den to wi241. Po śmier ci Cho me -
inie go 3 czerw ca 1989 r.242 przed sta wi cie le obu stron nictw po dzie li li naj waż niej sze sta -
no wi ska: Cha me nei zo stał Naj wyż szym Przy wód cą, a Ra fsan dża ni pre zy den tem243.
O roz dź wię kach mię dzy po li ty ka mi do no szą in for ma cje wy wia dow cze z Te he ra nu. Jesz -
cze w cza sie kam pa nii pre zy denc kiej, w lip cu 1989 r., po in for mo wa no War sza wę, że do -
szło do za ma chu na ży cie Ra fsan dża nie go, za któ rym miał stać mi ni ster spraw
we wnętrz nych i je den z przy wód ców ra dy ka łów Ali Ak bar Moh ta sha mi244. We dług innego
szy fro gra mu brak moż li wo ści re ali zo wa nia swo ich wi zji po li tycz nych i go spo dar czych
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z USA, stop nio wa li be ra li za cja sys te mu po li tycz ne go, eko no mi ki i kon tak tów za gra nicz nych kra ju”. Ibi�-
dem, In for ma cja gen. Z. Sa re wi cza do ty czą ca nie któ rych aspek tów sy tu acji w kie row nic twie irań -
skim, 5 XI 1986 r., k. 74–77. Je go cha rak te ry sty kę zob. AIPN, 0449/16, t. 9, Cha rak tie ri sti ka Ali Ak bar
Ra fsan dża ni, 1989 r., k. 125–127.

239 AIPN, 0449/27, t. 9, Mel du nek do ty czą cy sy tu acji w Ira nie, 7 III 1985 r., k. 99–100;
AIPN, 0449/16, t. 9, Szy fro gram nr 34, 2 I 1989 r., k. 71–72; ibi�dem, Ah mied Cho mej ni o no wom etapie
isłam skoj rie wo lu cyi, 28 IX 1988 r., k. 82–83; ibi�dem, Mel du nek do ty czą cy sy tu acji w Ira nie,
16 VIII 1988 r., k. 85.

240 J. Zda no wicz, op.� cit., s. 509. Sy tu ację po li tycz ną po wy bo rach oma wia ją m.in. no tat ki:
AIPN, 0449/16, t. 9, Izmie nie ni ja w so ot no sze nii sił na po li ti cze skoj arie nie Ira na po sle wy bo row
w Miedz lis, 1988 r., k. 87–90; ibi�dem, O ras sta now kie po li ti cze skich sił w Ira nie po sle par ła mient skich
wybo row, 20 V 1988 r., k. 91–92; ibi�dem, No tat ka gen. Z. Sa re wi cza do ty czą ca sy tu acji we wnętrz nej
w Ira nie po wy bo rach par la men tar nych, 1988 r., k. 94–95. 

241 AIPN, 0449/16, t. 9, In for ma cja Z. Sa re wi cza do ty czą ca sy tu acji w kie row nic twie irań skim,
1989 r., k. 111–117. Zmia nę tę fak tycz nie uda ło się prze for so wać la tem 1989 r. 

242 Sy tu ację w sto li cy tuż po śmier ci Naj wyż sze go Przy wód cy przy bli ża szy fro gram z Te he ra nu:
„Po wczo raj szej pa ni ce w pie kar niach i sta cjach ben zy no wych oraz wy ku py wa niu nie któ rych ar ty ku łów
spo żyw czych – sól, jaj ka, mą ka itp. – dzi siaj spo kój. Na nie któ rych skrzy żo wa niach po dwój ne pa tro le
po li cji i paz da rów, nad mia stem krą żą ce pa tro le woj sko wych he li kop te rów. Na strój na uli cach ra czej
ukry wa nej ra do ści. W na szym od czu ciu ogło sze nie 7-dnio wej ża ło by ma za po biec ew[en tu al nym] ze -
bra niom – za kła dy pra cy, uni wer sy te ty itp. Ruch ulicz ny w po rów na niu do nor mal nych dni b[ar dzo] zni -
ko my. Na plac mo dłów (sta dion, gdzie wy sta wio no zwło ki) przy by ły zor ga ni zo wa ne gru py
fa na ty ków – po rząd ku pil nu ją uzbro je ni paz da rzy. Za mknię to lot ni ska kra jo we i wzmoc nio no kon tro lę
dro go wą przy wjeź dzie do Te he ra nu, de le ga tu ry Bu ma ru i Bu di me xu otrzy ma ły te le fo nicz nie in for ma -
cje od swych part ne rów han dlo wych o za mknię ciu za kła dów i za le ce nia dla na szych spe cja li stów i ser -
wi san tów po zo sta nia w Te he ra nie”. Zob. ibi�dem, Szy fro gram nr 5744, 5 VI 1989 r., k. 52.

243 W wy bo rach w 1989 r. je go kontr kan dy da tem był Ab bas She iba ni, któ re go ży cio rys przy bli ża
notat ka z lip ca 1989 r. Ibi�dem, O kan di da tie na post pre zi dien ta Ira na Ab ba sie Szej ba nie, 20 VII 1989 r.,
k. 47–48. Ab bas She iba ni (ur. 1931), po li tyk, le karz, prof. Ab sol went Uni wer sy te tu Te he rań skie go, czło -
nek Ru chu Wy zwo le nia Ira nu, mi ni ster rol nic twa, kanc lerz Uni wer sy te tu Te he rań skie go, czło nek par la -
men tu i Zgro ma dze nia Eks per tów oraz ra dy miej skiej Te he ra nu.

244 Ibi�dem, Szy fro gram nr 6997, 11 VII 1989 r., k. 49.
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przy czy nił się do de cy zji pre zy den ta o zło że niu urzę du, co nie zo sta ło przy ję te przez
Najwyż sze go Przy wód cę245.

Du żą wa gę w la tach osiem dzie sią tych przy kła da no do sto sun ków Ira nu z in ny mi
państwa mi. Kwe stie po li ty ki za gra nicz nej Ira nu po ru sza wie le no ta tek za rów no w ję zy -
ku pol skim, jak i ro syj skim. Wpływ na sto sun ki Teheranu z in ny mi pań stwa mi mia ły
przede wszyst kim dwie kwe stie: ak cep ta cja zmia ny rzą dów w 1979 r. oraz udzie la nie po -
par cia jed nej ze stron w cza sie woj ny irac ko -irań skiej. Na tym tle do szło do prze war to -
ścio wa nia so ju szy i przy jaź ni. Po par cia Ira no wi w woj nie z Ira kiem udzie li ła Sy ria, któ ra
ca łą wi ną za roz pę ta nie kon flik tu obar czy ła Sad dama Hus sei na. Co wię cej, Jor da nii, go -
to wej włą czyć się do woj ny po stro nie Ira ku, za gro zi ła wkro cze niem na jej te ry to rium246.
Stosun kom z ty mi pań stwa mi re gio nu po świę co no naj wię cej miej sca247. Nie co mniej in -
for ma cji do ty czy in nej istot nej kwe stii w tym okre sie – Li ba nu i to czą cej się tam woj ny
z Izra elem. Iran od cza su po par cia re wo lu cji przez li bań skich szy itów utrzy my wał do bre
sto sun ki z tym kra jem. Je go zna cze nie jesz cze tam wzro sło po zaan ga żo wa niu się prze -
ciw ko izra el skiej in ter wen cji w Libanie w 1982 r. Irań ski Kor pus Straż ni ków Re wo lu cji
Is lam skiej szko lił li bań skich bo jow ni ków, a swo imi człon ka mi ob sa dził tam tej szą do li -
nę Bek ka248. W 1989 r. zwra ca no tak że uwa gę na sto sun ki Ira nu za rów no z Za cho dem,
np. Wiel ką Bry ta nią249, jak i Wscho dem, np. Ru mu nią (wi zy ta pre zy den ta Ira nu Ale go
Cha me ne ie go)250.

W opty ce pol skiej „bez pie ki” by ła rów nież dzia łal ność Or ga ni za cji Bo jow ni ków
Ludo wych Ira nu, czy li Lu do wych Mu dża he di nów2 51. Za in te re so wa nie tą or ga ni za cją nie
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245 Ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca nie któ rych aspek tów sy tu acji we wnętrz nej Ira nu, 19 XII 1989 r.,
k. 41; ibi�dem, Szy fro gram nr 11369, 9 XII 1989 r., k. 42–43. Zob. też AIPN, 0449/3, t. 4, In for ma cja De -
par ta men tu I MSW na te mat nie któ rych aspek tów sy tu acji we wnętrz nej Ira nu, 1989 r., b.p.

246 A. Za wół, Mię�dzy�na�ro�do�we�zna�cze�nie�teo�kra�cji�w Is�lam�skiej�Re�pu�bli�ce�Ira�nu, War sza wa 2008,
s. 92. Zob. np. AIPN, 0449/5, t. 64, K wo pro su ob ira no -si rij skich otno sze ni jach, 2 XII 1987 r., k. 35–36;
ibi�dem, Wniesz nie je ra zwi ti je i pier spiek ti wy otno sze nij Si ri ja–Iran, 1987 r., k. 40–46; ibi�dem, K pie rie -
go wo ram iran skoj die le ga cii w Da ma skie, 11 III 1987 r., k. 47–48; ibi�dem, K ira no -si rij skim otno sze ni -
jam, 10 II 1987 r., k. 50; ibi�dem, K wo pro su ob iran sko -si rij skich otno sze ni jach, 2 VI 1986 r., k. 100. 

247 Zob. np. AIPN, 0449/16, t. 9, Otno sze ni ja mież du Ira nom i Ku wiej tom, 1987 r., k. 25; ibi�dem,
Ira no -pa kin stan ski je otno sze ni ja, 1988 r., k. 22; ibi�dem, Tie le gram ma nr 412, 1989 r., k. 12; AIPN, 0449/5,
t. 64, O po sła nii prie zi dien ta Ira na prie zi dien tu Tur cii, 8 V 1986 r., k. 32. 

248 A. Dzi siów -Szusz czy kie wicz, Bli�skow�schod�nia�„zim�na�woj�na”,�czy�li�sau�dyj�sko�-irań�ska�ry�wa�li�-
za�cja�w re�gio�nie�w ob�li�czu�„arab�skiej�wio�sny”, „Bez pie czeń stwo Na ro do we” 2014, nr 2, s. 197. Zob.
np. AIPN, 0449/16, t. 9, O po li ti kie Ira na w Li wa nie, 8 I 1988 r., k. 33; AIPN, 0449/5, t. 64, O pod cho -
die Ira na k so by ti jam w Li wa nie, 25 II 1987 r., k. 28; ibi�dem, O wier bow kie Ira nom do bro wol cew w Li -
wa nie, 24 XI 1987 r., k. 38. Na te mat ze rwa nia sto sun ków Ira nu z Li ba nem zob. AIPN, 02011/29,
In for ma cja do ty czą ca ze rwa nia przez Iran sto sun ków z Li ba nem, 24 IV 1969 r., b.p.

249 War to tu taj wspo mnieć, że sto sun ki po li tycz ne z Wiel ką Bry ta nią nie ukła da ły się wów czas zbyt
do brze, na co wpływ mia ło ob ło że nie bry tyj skie go oby wa te la S. Ru sh die go fa twą. Wiel ka Bry ta nia wyco -
fa ła z Te he ra nu wszyst kich swo ich dy plo ma tów, a po zo sta łe kra je Wspól no ty Eu ro pej skiej na krót ko
zredu ko wa ły sto sun ki z Ira nem do naj niż szych szcze bli dy plo ma tycz nych. J. Zda now ski, op.� cit., 
s. 508–509, 512. 

250 AIPN, 0449/16, t. 9, Ob an gło -iran skich otno sze ni jach, 12 VII 1989 r., k. 11; ibi�dem, Wi zy ta pre -
zy den ta Is lam skiej Re pu bli ki Ira nu Ale go Cha me ne ie go w Ru mu nii, ma rzec 1989 r., k. 20; ibi�dem,
Informa cja gen. Z. Sa re wi cza do ty czą ca sy tu acji w kie row nic twie irań skim, 1989 r., k. 111–117.

251 Zob. np. ibi�dem, O pła nach ru ko wod stwa OMIN, 15 VII 1989 r., k. 51; AIPN, 0449/5, t. 64, In -
for ma cja gen. Z. Sa re wi cza do ty czą ca pla nów Or ga ni za cji Mu dża he di nów Lu do wych, 1983 r., k. 11–12;
ibi�dem, No tat ka in for ma cyj na do ty czą ca Or ga ni za cji Mu dża he di nów Lu do wych i Na ro do wej Ra dy 
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po win no dzi wić, po nie waż mia ła ona znacz ny wpływ na sy tu ację w Ira nie, zwłasz cza
na po cząt ku lat osiem dzie sią tych. Mi mo po par cia re wo lu cji is lam skiej dość szyb ko
pojawił się roz dź więk mię dzy mudżahedinami a Cho me inim. Naj pierw wy ra żał się on
w an ty rzą do wych ma ni fe sta cjach i pro te stach, po tem – na po cząt ku lat osiem dzie sią -
tych – or ga ni za cja roz po czę ła wal kę zbroj ną. W za machach zgi nę li m.in. pre mier Moham -
mad Dża wad Ba ho nar252 i pre zy dent Mo ham mad Ali Ra dżai253, a po waż nie ran ny zo stał
Ali Cha me nei. Po fa li re pre sji człon ko wie or ga ni za cji zna leź li schro nie nie w Ira ku, skąd
w 1988 r. wzię li udział w irac kich ofen sy wach254.

sto sun ki go spo dar cze

Sto sun ki go spo dar cze Pol ski z Ira nem ofi cjal nie po woj nie zo sta ły na wią za ne
w 1952 r., kie dy pod pi sa no pierw szą umo wę han dlo wą. Na mo cy po ro zu mie nia eks por -
to wa no do bra prze two rzo ne, np. cu kier, a im por to wa no su row ce, np. ba weł nę, su szo ne
owo ce. Nie trans por to wa no na to miast do kra ju ro py naf to wej, na co nie zgo dzi ła się stro -
na irań ska. Pol sce uda ło się tak że roz po cząć w Ira nie in we sty cje, z któ rych naj więk szą
by ła bu do wa cu krow ni w Szir wa nie. Po ziom wy mia ny go spo dar czej w tym okre sie nie
był zbyt wy so ki. Sy tu acja po pra wi ła się w la tach sie dem dzie sią tych, w któ rych oba kra -
je dą ży ły do mo der ni za cji go spo dar ki. Iran uzy skał wów czas du że środ ki ze sprze da ży
ro py, a po nad to szach próbował unie za leż nić się nieco od Sta nów Zjed no czo nych i szu -
kał no wych part ne rów go spo dar czych. Pol ska sta ra ła się wy ko rzy stać tę do brą ko niunk -
tu rę, a waż ną ro lę od gry wa ły tu taj kon trak ty na bu do wę za kła dów prze my sło wych, np.
w cu krow nic twie czy prze my śle włó kien ni czym255. Za wi ro wa nia po li tycz ne koń ców ki
lat sie dem dzie sią tych osła bi ły nie co tę do brą współ pra cę. Pol skie wła dze mia ły jed nak
na dzie ję, że po unor mo wa niu się sy tu acji w Te he ra nie wy mia na han dlo wa bę dzie kon ty -
nu owa na. W Pro gra mie roz wo ju sto sun ków po li tycz nych i go spo dar czych PRL z kra jami
Bli skie go i Środ ko we go Wscho du na la ta 1979–1990 za pi sa no: „Wy da rze nia ostat nich
mie się cy, któ re prak tycz nie spa ra li żo wa ły ży cie po li tycz ne i go spo dar cze kra ju, za -
hamowa ły pro ces re ali za cji uzgod nio ne go pro gra mu. Na le ży jed nak za kła dać, że
po ustabi li zo wa niu sy tu acji w Ira nie w spół pra ca pol sko -irań ska zo sta nie przy wró co na
i zdy na mi zo wa na”256. Na po cząt ku lat osiem dzie sią tych współ pra ca go spo dar cza
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Oporu, 4 XI 1987 r., k. 66–69; AIPN, 02011/577, In for ma cja na te mat dzia łań władz irań skich wo bec
ugru po wań le wi co wych, 1980 r., b.p.; ibi�dem, Li dier OMIN ob ob sta now kie w Ira nie, 19 V 1980 r., b.p. 

252 Mo ham mad Dża wad Ba ho nar (1933–1981), szy ic ki du chow ny, po li tyk. Wię zio ny po pro te stach
prze ciw ko bia łej re wo lu cji (1963), mi ni ster kul tu ry (1980–1981), szef Is lam skiej Par tii Re pu bli kańskiej,
pre mier Ira nu (1981). M. New ton, Fa�mo�us� As�sas�si�na�tions� in� World� Hi�sto�ry.� An� En�cy�klo�pe�dia,
Oxford 2014, s. 27–28, https://bo oks.go ogle.com.sg/bo oks?id=F4 -dAwAAQBAJ& pg=PA27&lpg#v=
one pa ge&q&f=fal se (do stęp 23 VIII 2016 r.).

253 Mo ham mad Ali Ra dżai (1933–1981), po li tyk. Mi ni ster edu ka cji (1979–1980), pre mier (1980–
–1981), pre zy dent Ira nu (1981). R. Czul da, Iran 1925–2014…, s. 247.

254 M. Hof f man, Czer�wień�prze�ciw�ko�czer�ni.�Burz�li�we�po�cząt�ki�re�pu�bli�ki�is�lam�skiej, „Mó wią Wie ki”
2014, nr 7, s. 45–46. Zob. też W. Wasz czy kow ski, Dzia�łal�ność�Or�ga�ni�za�cji�Mu�dża�he�di�nów�Lu�do�-
wych�–�an�ty�irań�skiej�opo�zy�cji�w Ira�ku, War sza wa 2003.

255 P. Bal czyń ski, op.�cit., s. 940–941.
256 AAN, LXXVI–447, Wy dział Za gra nicz ny KC PZPR, Pro gram roz wo ju sto sun ków po li tycz nych

i go spo dar czych PRL z kra ja mi Bli skie go i Środ ko we go Wscho du na la ta 1979–1990, 30 III 1979 r., b.p.
Pro gram ten zo stał opra co wa ny przez mi ni stra spraw za gra nicz nych, mi ni stra han dlu za gra nicz ne go 
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wygląda ła jesz cze obie cu ją co. Jed nak od 1983 r. war tość eks por tu i im por tu za czę ła
spadać. We dług opra co wa nia Biu ra Rad cy Han dlo we go Am ba sa dy PRL w Te he ra nie
eksport ze 105 mln do la rów w 1983 r. spadł w 1986 r. do 20, im port ze 128 do 56,6257.
Do koń ca de ka dy nie uda ło się zwięk szyć wy mia ny han dlo wej, któ ra naj niż szy po ziom
uzy ska ła w 1988 r.258

Sto sun ko wo nie wie le do ku men tów na te mat współ pra cy go spo dar czej z Ira nem uda -
ło się od na leźć w za so bie IPN. Sprawy han dlo we po ru sza no np. w no tat kach czy szy fro -
gra mach z lat 1977–1978 spo rzą dza nych w wy ni ku roz mów sza cha z E. Gier kiem
w Te he ra nie i War sza wie. Do ty czą one m.in. dys ku sji na te mat uzy ska nia przez Pol skę
po życz ki w Ira nie oraz moż li wo ści im por to wa nia ro py naf to wej z te go bli skow schod nie -
go kra ju259. Kwe stia sta nu irań skiej go spo dar ki i sprze da ży przez nie go ro py naf to wej
poja wi ła się rów nież w no tat kach oma wia ją cych sy tu ację eko no micz ną te go kra ju
po prze ję ciu wła dzy przez aja tol la ha Cho me inie go260.

Nie licz ne ma te ria ły uka zu ją rów nież dzia ła nia służb w za kre sie ochro ny pol skich in -
te re sów go spo dar czych w Ira nie. Naj wcze śniej szy do ku ment, któ ry uda ło się od na leźć,
do ty czą cy tej ma te rii po cho dzi z 1965 r. Jest to no tat ka ope ra cyj na z roz mo wy z pra cow -
ni kiem CHZ „Ce kop” na te mat bu do wy cu krow ni w miej sco wo ściach Szir wan i Fa ri man
w Ira nie261. Czyn ni ki, któ re na le ża ło brać pod uwagę w sto sun kach han dlo wych z Ira nem
pod ko niec lat sie dem dzie sią tych, omó wił gen. J. Sło wi kow ski. Za li czył do nich m.in.:
zmniej sze nie kwo ty eks por to wej dla Pol ski; dą że nie Ira nu do zróż ni co wa nia źró deł im -
por tu i po zy ski wa nia no wych ryn ków zby tu; moż li wość za blo ko wa nia przez Iran prze -
ka zy wa nych Pol sce środ ków wol no de wi zo wych z kon ta cle arin go we go262. Kwe stii
go spo dar czych czę ścio wo do ty ka roz dział biu le ty nu de par ta men tów I i II MSW z 1980 r.
pt. „Sto sun ki Ira nu z pań stwa mi so cja li stycz ny mi”, w któ rym omó wio no m.in. kie run ki
roz wo ju wy mia ny han dlo wej blo ku wschod nie go z Ira nem263. Jak już wspo mnia no, w za -
so bie IPN znaj du je się frag ment spra woz da nia Biu ra Rad cy Han dlo we go w Te he ra nie
za 1984 r., któ ry do ty czy sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej i go spo dar czej oraz wy mia ny
han dlo wej z za gra ni cą. Po dzie lo no go na roz dzia ły: 1. „Ogól na sy tu acja po li tycz na”;
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i gospo dar ki mor skiej, we współ dzia ła niu z prze wod ni czą cym Ko mi sji Pla no wa nia przy Ra dzie Mi ni -
strów, i sta no wił za łącz nik do De cy zji nr 47 Pre zy dium Rzą du z 30 III 1979 r. 

257 AAN, LXXVI–265, Wy dział Za gra nicz ny KC PZPR, Stan sto sun ków han dlo wych mię dzy Pol -
ską a Ira nem, 14 IV 1987 r., b.p.

258 P. Bal czyń ski, op.�cit., s. 941.
259 Zob. np. AIPN, 02011/578, Szy fro gram nr 891, 19 II 1977 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja płk. B. Że -

leń skie go do ty czą ca irań skich pro po zy cji w spra wie roz sze rze nia współ pra cy go spo dar czej z Pol ską,
2 III 1977 r., b.p.; ibi�dem, No tat ka „Ja nic kie go” do ty czą ca moż li wo ści za ku pu 1 mln ton ro py naf to wej
rocz nie z Ira nu w za mian za pol skie to wa ry, 7 VI 1977 r., b.p.; ibi�dem, Szy fro gram nr 4164, 7 VIII 1978 r.,
b.p.

260 Zob. np. AIPN, 02011/578, In for ma cja do ty czą ca sy tu acji go spo dar czej Ira nu, 28 VI 1980 r., b.p.;
ibi�dem, O no wych ten den cy jach w ne ftia noj po li ti kie Ira na, 8 VIII 1980 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja
dotyczą ca irań skiej po li ty ki naf to wej, 17 X 1980 r., b.p. 

261 AIPN, 1585/4306, No tat ka służ bo wa do ty czą ca bu do wy cu krow ni w miastach Fa ri man i Szi rwan
w Ira nie przez CHZ „Ce kop”, 11 I 1965 r., k. 1–3.

262 AIPN, 02011/577, In for ma cja gen. J. Sło wi kow skie go do ty czą ca nie któ rych aspek tów sto sun ków
z Pol ską i in ny mi KS, 3 I 1977 r., b.p.

263 AIPN, 03264/1198, Biu le tyn in for ma cyj ny De par ta men tu I i II MSW, kwie cień–maj 1980 r., 
k. 24–29. Ten sam biu le tyn w AIPN, 02174/15.
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2. „Ogól na sy tu acja spo łecz no -go spo dar cza”; 3. „Ro pa naf to wa, gaz i ener ge ty ka”;
4. „Prze mysł”; 5. „Rol nic two”; 6. „Han del za gra nicz ny”; 7. „Sto sun ki go spo dar cze z pań -
stwa mi ka pi ta li stycz ny mi”; 8. „Sto sun ki go spo dar cze Ira nu z kra ja mi so cja li stycz ny mi”.
Na stęp nie wie le uwa gi po świę co no dzia łal no ści pol skich cen tral han dlo wych w Ira nie,
wśród któ rych wy mie nio no: Po li mex -Ce kop, Bu di mex, Me ta le xport, Elek trim, Kol mex,
Pe ze tel, Na vi mor, Be fa ma/Wi fa ma, Bu mar, Ko pex. Omó wio no tu taj naj waż niej sze in -
we sty cje re ali zo wa ne z part ne rem irań skim, przed sta wio no war tość kon trak tów i ob ro -
tów han dlo wych, przy bli żo no dzia ła nia przed sta wi cie li pol skich firm w Ira nie, np. udział
w tar gach te he rań skich, wska za no na szan se i za gro że nia dal szej eks pan sji w tym re jo -
nie świa ta264. Po zy ski wa nia no wych in we sty cji do ty czy z ko lei in for ma cja na te mat pol -
sko -irań skich ne go cja cji w spra wie bu do wy fa bry ki so dy2 65. 

Jed nym z to wa rów eks por to wa nych przez PRL do Ira nu by ła broń, na któ rą w cza sie
woj ny z Ira kiem by ło du że zapotrzebowanie na Bli skim Wscho dzie. Na le ży jed nak pod -
kre ślić, że Pol ska nie by ła po ten ta tem na tym ryn ku, acz kol wiek da ne licz bo we na ten
te mat są roz bież ne. We dług P. Bal czyń skie go Pol ska w cza sie kon flik tu sprze da ła Ira no -
wi broń o war to ści 20 mln do la rów, a Cze cho sło wa cja – na su mę 30 mln, nie wspo mi na -
jąc już o ob ro tach ZSRS – 240 mln do la rów266. Zu peł nie in ne war to ści po da je Jo an na
Mo drze jew ska -Le śniew ska. We dług niej Pol ska na do sta wach sprzę tu woj sko we go za -
ro bi ła 550 mln do la rów, a ZSRS oko ło 15,5 mi liar da do la rów, przy czym autorka pod -
kre śla, że han dlo wa no z obie ma stro na mi267. Tak czy ina czej, w obu przy pad kach udział
Pol ski w tym przed się wzię ciu w po rów na niu do in nych kra jów blo ku wschod nie go nie
jest imponujący. Da ne na te mat han dlu bro nią przy no szą in for ma cje De par ta men -
tu I MSW. Kwe stia ta by ła ana li zo wa na do syć szcze gó ło wo, jed nak za cho wał się je dy -
nie nie wiel ki frag ment ma te ria łów po świę co nych te mu za gad nie niu. Do wo dzą te go
no tat ki z na głów kiem Sprze daż bro ni do Ira nu, pod któ rym po da wa no nu mer do ku men -
tu. Każdy z nich od no sił się do han dlu jed ne go kra ju z Te he ra nem. Do tych czas od na le -
zio no je dy nie dwa do ku men ty z tej se rii: nr 8 (NRD) i 23 (Ru mu nia). Uzu peł nie niem
tych ma te ria łów jest ta be la sprze da ży bro ni do Ira nu w la tach 1980–1983, w któ rej zbior -
czo po da no war tość sprzę tu woj sko we go eks por to wa ne go przez po szcze gól ne pań stwa268.
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264 AIPN, 2602/17384, Spra woz da nie BRH w Te he ra nie za 1984 r., [1985 r.], k. 53–106. 
265 AIPN, 0449/16, t. 1, In for ma cja do ty czą ca pol sko -irań skich ne go cja cji w spra wie bu do wy fa bry -

ki so dy, 20 VI 1989 r., k. 1–2. 
266 P. Bal czyń ski, op.�cit., s. 934. 
267 J. Mo drze jew ska -Le śniew ska, Wal�ka�o he�ge�mo�nię�w re�jo�nie�Za�to�ki�Per�skiej.�Woj�na�irac�ko�-irań�-

ska 1980–1988 [w:] Za�rys�dzie�jów�Afry�ki� i Azji.�Hi�sto�ria�kon�flik�tów 1869–2000, red. A. Bart nic ki,
Warszawa 2000, s. 563.

268 AIPN, 0449/5, t. 64, Współ pra ca w dzie dzi nie uzbro je nia po mię dzy Ru mu nią a Ira nem, b.d., k. 19;
ibi�dem, Współ pra ca w dzie dzi nie uzbro je nia po mię dzy NRD a Ira nem, b.d., k. 20; ibi�dem, Ta be la sprze -
da ży bro ni do Ira nu od wrze śnia 1980 r. do po ło wy 1983 r., b.d., k. 21–22. W ma te ria łach IPN znaj du je
się tak że sprze ciw Ira ku do ty czą cy sprze da ży przez ZSRS bro ni Ira no wi. Zob. AIPN, 0449/1, t. 19, No -
tat ka in for ma cyj na MSZ do ty czą ca sta no wi ska Ira ku w spra wie za po wie dzi ra dziec kich do staw bro ni
do Ira nu, 7 VII 1989 r., k. 12–13; AIPN, 0449/2, t. 1, In for ma cja De par ta men tu I MSW w spra wie za ku -
pów sprzę tu woj sko we go przez Iran, lu ty 1985 r., b.p. Z tym te ma tem po wią za ne jest tak że sta no wi sko
am ba sa do ra Ira nu wo bec spo so bu in for mo wa nia o aferze Iran -Con tras przez pol skie me dia. Zob. ibi�dem,
t. 5, No tat ka J. Piąt kow skie go do ty czą ca in ter wen cji am ba sa do ra w spra wie in for mo wa nia o Iran ga te
oraz pro po zy cji pod pi sa nia umo wy o współ pra cy po mię dzy ko mi te ta mi ds. ra dia i te le wi zji Pol ski
i Iranu, 1987 r., b.p.
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Kwe stia han dlu bro nią sta ła się new ral gicz na po za koń cze niu kon flik tu z Ira kiem, kie dy
spa dło na nią za po trze bo wa nie. O utrud nie niach w tej ma te rii wspo mniał w no tat ce służ -
bo wej gen. Sa re wicz269. 

Spraw go spo dar czych bez po śred nio do ty czy pro jekt Uchwa ły Ra dy Mi ni strów
z 1986 r. w spra wie sfi nan so wa nia kosz tów na leż no ści z ty tu łu prze rwa nia ro bót na bu -
do wie elek trow ni i chłod ni ko mi no wych w Ira nie re ali zo wa nych przez Przed się bior stwo
Bu dow nic twa Prze my sło we go „Bud stal -2” w Kra ko wie. Dzia ła nia wo jen ne na fron cie
irań sko -irac kim unie moż li wi ły kon ty nu owa nie prac, co spo wo do wa ło znacz ne stra ty fi -
nan so we spo tę go wa ne do dat ko wo przez nie wy wią zy wa nie się kon tra hen ta z płat no ści
i kosz ty ewa ku acji pol skie go per so ne lu270.

Pro wa dze nie wy mia ny han dlo wej z Te he ra nem spra wia ło, że przez ca łe la ta osiem -
dzie sią te z uwa gą przy glą da no się sta no wi je go go spo dar ki271. In for ma cje na ten te mat
moż na od na leźć w no tat kach i ana li zach funk cjo na riu szy De par ta men tu I MSW, któ re
zgro ma dzo no w jednostkach IPN BU 0449/16, t. 9 oraz IPN BU 0449/5, t. 64. Przez cały
ten okres z na dzie ją pa trzo no na symp to my oży wie nia, co prze kła da ło by się na no we
kon trak ty i zy ski dla pol skich firm272. Jed nak że do koń ca kon flik tu z Ira kiem pierw szeń -
stwo, co zro zu mia łe, mia ły in we sty cje woj sko we. Zmie ni ło się to po za wie sze niu bro ni.
W in for ma cjach De par ta men tu I MSW z te go okre su wska zy wa no m.in. na po trze bę
znacz nych in we sty cji prak tycz nie we wszyst kie ga łę zie prze my słu: ener ge ty kę, prze mysł
spo żyw czy, prze twór czy, che micz ny, wy do byw czy czy far ma ceu tycz ny. We dług ma te -
ria łów nie do bo ry wła snych pro duk cji zmu szał Iran do im por tu dóbr, na co ła ko mym
okiem pa trzył ca ły blok wschod ni. W związ ku z pro ble ma mi fi nan so wy mi środ kiem płat -
ni czym mia ły być ro pa naf to wa i gaz ziem ny273.

Współ pra cę go spo dar czą z Ira nem oma wia no w okre so wych ra por tach Am ba sa dy
PRL i Biu ra Rad cy Han dlo we go prze sy ła nych do MSZ. Ko pia jed ne go ta kie go ra por tu,
za sty czeń–lu ty 1989 r., zna la zła się w Ar chi wum IPN. Przybliżono w nim przy czy ny
zmniej sze nia wy mia ny han dlo wej i per spek ty wy jej roz wo ju. Przed sta wio no stan dwu -
stron nych sto sun ków fi nan so wo -kre dy to wych oraz opi nie o PRL ja ko part ne rze go spo -
dar czym. Wzmo żo ne kon tak ty na naj wyż szych szcze blach obu kra jów i roz sze rze nie
za kre su współ pra cy na fo rum ko mi sji mie sza nych wska zy wa ły – we dług au to rów ra por -
tu – na zwięk sze nie za in te re so wa nia wza jem ny mi sto sun ka mi go spo dar czy mi274.
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269 AIPN, 0449/16, t. 9, In for ma cja do ty czą ca eks por tu sprzę tu woj sko we go do Ira nu, 26 VIII 1989 r.,
k. 9.

270 AIPN, 1098/13, t. 193, Pro jekt Uchwa ły Ra dy Mi ni strów z 1986 r. w spra wie sfi nan so wa nia kosz -
tów na leż no ści z ty tu łu prze rwa nia ro bót na bu do wie elek trow ni i chłod ni ko mi no wych w Ira nie re ali zo -
wa nych przez Przed się bior stwo Bu dow nic twa Prze my sło we go „Bud stal -2” w Kra ko wie, b.p. 

271 Na te mat go spo dar ki Ira nu w XX w. zob. N. Oba ra, op.�cit., s. 117–136. 
272 AIPN, 0449/5, t. 64, In for ma cja gen. J. Sło wi kow skie go do ty czą ca prze my słu naf to we go Ira nu

w kon tek ście obec nej sy tu acji go spo dar czej te go kra ju, 3 III 1981 r., k. 15–17; ibi�dem, In for ma cja
płk. F. Dmow skie go do ty czą ca sta nu go spo dar ki irań skiej, 9 II 1983 r., k. 13–14; ibi�dem, K eko no mi -
cze sko mu po ło że ni ju w Ira nie, 24 VII 1986 r., k. 62–63; ibi�dem, In for ma cja gen. Z. Sa re wi cza do ty czą -
ca ak tu al nej sy tu acji go spo dar czej Ira nu, 13 VI 1987 r., k. 60–61.

273 AIPN, 0449/16, t. 9, Szy fro gram nr 37, 4 I 1989 r., k. 98; ibi�dem, Tor go wa ja po li ti ka Ira na, 1988 r.,
k. 109–110. 

274 Ibi�dem, Współ pra ca go spo dar cza z Ira nem, 19 III 1989 r., k. 14–17.
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sa vak

Za in te re so wa niem służb spe cjal nych PRL cie szył się tak że ich irań ski od po wied -
nik – Sa vak. Szach po krót ko trwa łej utra cie wła dzy w cza sie kry zy su naf to we go w 1953 r.
na rzecz pre mie ra Mo ham ma da Mo sad de gha i po now nym ulo ko wa niu go na ce sar skim tro -
nie przez USA i Wiel ką Bry ta nię zda wał so bie spra wę, że mu si wzmoc nić swo ją pozycję.
Prze świad cze nie to po tę go wa ły or ga ni za cje i gru py zmie rza ją ce do je go oba le nia, któ re na -
dal dzia ła ły w kra ju. Wpro wa dzo ny w 1953 r. stan wo jen ny oraz licz ne prze śla do wa nia nie
uspo ko iły sy tu acji, cze go przy kła dem mo że być pró ba znisz cze nia sa mo lo tów woj sko wych
przez człon ków par tii Tu deh. W związ ku z ty mi pro ble ma mi par la ment irań ski w 1957 r.
utwo rzył Na ro do wą Or ga ni za cję Wy wia du i Bez pie czeń stwa, na cze le któ rej sta nął Tej mur
Bach tiar275. Sa vak był od po wie dzial ny za śmierć i tor tu ry prze ciw ni ków po li tycz nych sza -
cha za rów no w kra ju, jak i za gra ni cą. In fil tro wał wszyst kie sfe ry ży cia i sto so wał sze ro ko
za kro jo ną cen zu rę – część ksią żek by ła za ka za na, nie przy chyl ne ga ze ty za my ka ne, dzien -
ni ka rze aresz to wa ni i osa dza ni w nie sław nych wię zie niach Evin i Mosz ta rak w Te he ra nie.
Wy ko rzy stu jąc licz nych in for ma to rów, zbie rał in for ma cje o wszel kich oso bach, któ re po -
dej rze wał o nie przy chyl ny sto su nek do sza cha, a na wet o wła snych pra cow ni kach, np. śle -
dzo no do wód cę Sa va ku w Wa szyng to nie276. W cza sie re wo lu cji irań skiej Sa vak zo stał
roz wią za ny, a po prze ję ciu wła dzy przez Cho me inie go czyst ki do tknę ły wie lu je go funk -
cjo na riu szy. Przed plu to nem eg ze ku cyj nym sta nę li np. wszy scy ży ją cy do wód cy Sa va ku:
Has san Pa kra van (1961–1965), Na ssi ri Nematol lah 277 (1965–1978) i Na sser Mo gha dam
(1978–1979). Nie licz nym, jak gen. Hos se ino wi Far du sto wi, uda ło się za cho wać ży cie za po -
moc w od twa rza niu irań skich służb spe cjal nych278. 

Pierw sza no tat ka omawiająca irań skie służ by spe cjal ne, któ rą uda ło się od na leźć w za -
so bie IPN, po cho dzi z 1968 r. Scha rak te ry zo wa no w niej za da nia, ja kie sta wia no przed
Irań czy ka mi za trud nio ny mi w am ba sa dach państw so cja li stycz nych, np. zdo by wa nie taj -
nych do ku men tów, udzie la nie po mo cy w za kła da niu pod słu chów, in for mo wa nie o oso -
bach od wie dza ją cych am ba sa dę, spo rzą dza nie ko pii klu czy do po miesz czeń i szaf
pan cer nych itp. Pod kre śla no, że Sa vak do tej pra cy an ga żu je nie mal wszyst kich miej sco -
wych pra cow ni ków za trud nio nych w pla ców kach dy plo ma tycz nych, a wo bec opor nych
sto su je prze moc psy chicz ną i fi zycz ną. W no tat ce zwró co no tak że uwa gę na nie mal że
per ma nent ną ob ser wa cję bu dyn ku am ba sa dy oraz okre so we śle dze nie jej pra cow ni ków.
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275 Opis Sa va ku moż na zna leźć m.in. w Sza�chin�sza�chu Ry szar da Ka pu ściń skie go: „Sa vak nie miał
żad nej kwa te ry głów nej, był roz pro szo ny w ca łym mie ście, był wszę dzie i ni gdzie. […] Sa vak mógł zaj -
mo wać po ko je w zwy kłym blo ku miesz kal nym al bo wcho dzi ło się do je go biur śled czych przez ja kiś
sklep, pral nię lub noc ny lo kal. W tych wa run kach wszyst kie ścia ny mo gły mieć uszy, a wszyst kie drzwi,
furt ki i bra my pro wa dzić do po miesz czeń Sa va ku. Kto wpadł w rę ce tej po li cji, na dłu go (al bo na za -
wsze) zni kał bez śla du. Zni kał na gle, nikt nie wie dział, co się z nim sta ło, gdzie go szu kać, gdzie pójść,
ko go py tać, ko go bła gać o li tość. […] Sa vak rzą dził na uczel niach, w urzę dach i fa bry kach. Był to po -
twor nie roz ro śnię ty gło wo nóg, któ ry wszyst ko opla tał, wpeł zał do każ de go za ka mar ka, wszę dzie przy -
le piał swo je przy ssaw ki, mysz ko wał, wę szył, skro bał, wier cił. […] Sa vak ku po wał lu dzi al bo ska zy wał
ich na tor tu ry, da wał sta no wi ska al bo strą cał do lo chów. Usta lał, kto jest wro giem, a tym sa mym – ko go
trze ba znisz czyć”. R. Ka pu ściń ski, Sza�chin�szach, War sza wa 1982, s. 58–59. 

276 R. Czul da, Sa�vak:�irań�skie�Ge�sta�po, „Uwa żam Rze Hi sto ria” 2014, nr 2, s. 33–35. 
277 Na ssi ri Ne ma tol lah (1911–1979), puł kow nik stra ży przy bocz nej sza cha, uczest nik ope ra cji oba -

le nia pre mie ra Mo sad de gha i przy wró ce nia sza cha do wła dzy (1953), szef Sa va ku (1965–1978), ska za -
ny na ka rę śmier ci i stra co ny (lu ty 1979). N. Po la mar, T.B. Al len, op.�cit., s. 399.

278 R. Czul da, Sa�vak…, s. 33–35.
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Szcze gól nej in wi gi la cji, jak za uwa żo no, pod da ni by li sty pen dy ści z kra jów so cja li stycz -
nych i Fran cji uczący się na Uni wer sy te cie Te he rań skim. Wspo mnia no tak że o współ -
dzia ła niu Sa va ku z wy wia da mi ame ry kań skim i bry tyj skim. Współ pra ca mia ła się
urze czy wist niać m.in. po przez In sty tut Fran kli na w Te he ra nie, któ ry oprócz dzia łal no ści
kul tu ral nej miał pro wa dzić pra cę wy wia dow czą. Na usłu gach irań skich służb spe cjal -
nych mie li być tak że kie row cy po ma rań czo wych tak só wek, któ re rze ko mo wy po sa żo no
w apa ra tu rę na gry wa ją cą279.

Struk tu rę i za da nia Sa va ku omó wio no w no tat ce KGB z 1974 r. na te mat służb specjal -
nych i ich dzia łań kontr wy wia dow czych wo bec or ga ni za cji i oby wa te li państw blo ku
wschod nie go. Oprócz nie go przybliżono tutaj rów nież in ne, mniej zna ne służ by funk cjo -
nu ją ce w Ira nie, jak: Za rząd II Szta bu Ge ne ral ne go ar mii irań skiej, służ ba kontr wy wia -
dow cza przy dwo rze sza cha, Głów ny Za rząd Po li cji i Głów ny Za rząd Żan dar me rii280.

Ogól ną dzia łal ność Sa va ku omó wio no w no tat ce z czerw ca 1978 r. Przy bli żo no w niej
naj waż niej sze kie run ki je go pra cy za rów no w Ira nie, jak i na are nie mię dzy na ro do wej,
współ pra cę ze służ ba mi państw za chod nich oraz fi nan so wa nie. Do naj waż niej szych za -
dań Sa va ku za li cza no m.in.: kon tro lę ugru po wań i par tii po li tycz nych, mło dzie ży, in te li -
gen cji, mniej szo ści na ro do wych281, du cho wień stwa i woj sko wych, li kwi da cję grup
ter ro ry stycz nych, prze ciw dzia ła nie kon tak tom oby wa te li irań skich z pań stwa mi socja li -
stycz ny mi i kom pro mi to wa nie dzia łal no ści tych kra jów. Ana li zie pod da no tak że po sta -
wę Sa va ku w po ło wie 1978 r., czy li w okre sie ma so wych wy stą pień prze ciw ko szacho wi.
Stwier dzo no, że z po wo du roz drob nie nia sił opo zy cyj nych w Ira nie Sa vak cały czas
kontro lu je sy tu ację, a w wy ni ku po sia da nia przez nie go nie ogra ni czo nych upraw nień
„w kra ju pa nu je at mos fe ra stra chu i bez bron no ści wo bec wszech wła dzy apa ra tu repre -
syj ne go”282. Zmia ny w irań skich służ bach spe cjal nych po re wo lu cji oma wia z ko lei
notatka z paź dzier ni ka 1979 r. We dług niej 24 wrze śnia 1979 r. od by ło się spo tka nie
Grupy Kon sul ta tyw nej ds. Bez pie czeń stwa Na ro do we go, na któ rym usta lo no, że w miej -
sce zli kwi do wa ne go Sa va ku po wsta nie Sa va ma (Mi ni ster stwo Wy wia du i Bez pie czeń -
stwa Na ro do we go Ira nu), któ rej za da niem bę dzie m.in. ko or dy na cja prac wy wia du
i kontr wy wia du. Za da nia Sa va ku i wy wia du woj sko we go pla no wa no po wie rzyć również
De par ta men to wi Wy wia du i Kontr wy wia du Sił Zbroj nych i Po li cji. Omó wio no tak że
kwe stie fi nan so wa nia i ob sa dy ka dro wej oraz naj waż niej sze za da nia, do któ rych za li cza -
no prze ciw dzia ła nie wszel kim gru pom se pa ra ty stycz nym w kra ju i in fil tra cji woj ska przez
służ by so wiec kie283.
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279 AIPN, 2602/17335, No tat ka do ty czą ca irań skiej służ by bez pie czeń stwa – Sa vak opra co wa na przez
mjr. W. Bo ro wi ka, 28 VI 1968 r., k. 8–12. No tat ka z 1968 r. by ła pierw szą, któ ra mia ła cha rak ter pod su -
mo wu ją cy ze bra ne in for ma cje. Wcze śniej sze po ru sza ją nie zwy kle wą skie za gad nie nia. Zob. ibi�dem,
Notat ka do ty czą ca wy po sa że nia w apa ra tu rę pod słu cho wą tak só wek w Te he ra nie i współ pra cy kie row -
ców z irań ską służ bą bez pie czeń stwa opra co wa na przez mjr. W. Bo ro wi ka, 27 XII 1967 r., k. 4; ibi�dem,
No tat ka do ty czą ca in wi gi la cji stu den tów z kra jów so cja li stycz nych i Fran cji przez irań ską służ bę bez -
pie czeń stwa opra co wa na przez mjr. W. Bo ro wi ka, 27 XII 1967 r., k. 6. 

280 AIPN, 01252/51, No tat ka do ty czą ca struk tu ry służb spe cjal nych Ira nu oraz ich dzia łal no ści prze -
ciw ko in sty tu cjom i oby wa te lom ZSRR oraz in nym pań stwom so cja li stycz nym, 31 X 1974 r., k. 1–8. 

281 No tat ka na te mat mniej szo ści na ro do wych w Ira nie w 1972 r. zob. AIPN, 02011/139.
282 AIPN, 01304/266, Dzia łal ność Sa va ku w Ira nie, 6 VI 1978 r., k. 1–3.
283 AIPN, 2602/26770, In for ma cja do ty czą ca zmian w irań skich służ bach spe cjal nych, paź dzier -

nik 1979 r., k. 120–121; AIPN, 02011/577, In for ma cja do ty czą ca zmian w irań skich służ bach 
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ter ro ryzm

Kwe stie ter ro ry zmu czy po wią za nia Ira nu z mię dzy na ro do wy mi gru pa mi ter ro ry stycz -
ny mi nie wy su wa ją się na pierw szy plan w ana li zach „bez pie ki”, acz kol wiek nie moż na
po wie dzieć, że te mat ten był zu peł nie igno ro wa ny. W za so bie IPN znaj du je się in for ma -
cja na czel ni ka wy dzia łu De par ta men tu I MSW płk. M. Schwa rza na te mat ak cji od bi cia
za kład ni ków przez jed nost kę spe cjal ną SAS, prze trzy my wa nych w Am ba sa dzie Ira nu
w Lon dy nie przez De mo kra tycz ny Front Re wo lu cyj ne go Wy zwo le nia Ara bi sta nu (Chu -
ze sta nu). Pla ców ka dy plo ma tycz na zo sta ła za ję ta przez na past ni ków 30 kwiet nia 1980 r.
Uwię zi li oni wów czas 26 osób (z per so ne lu i in te re san tów). Ter ro ry ści za żą da li au to no -
mii dla Ara bi sta nu i uwol nie nia ich 91 to wa rzy szy prze trzy my wa nych w irań skich wię -
zie niach. Rząd irań ski nie zgo dził się na roz mo wy i zezwolił na wszel kie dzia ła nia
Bry tyj czy ków. Po cząt ko wo dzię ki ne go cja cjom uda ło się uwol nić kil ku za kład ni ków,
potem, nie ste ty, w wy ni ku nie speł nie nia żą dań za ma chow cy za bi li at taché pra so we go
amba sa dy Ab ba sa La va sa nie go. Sta ło się to pod sta wą de cy zji Mar ga ret Tha tcher
z 5 maja 1980 r. o ata ku. Szturm służb spe cjal nych za koń czył się uwol nie niem prze trzy -
my wa nych osób (jed na zgi nę ła, a dwie zo sta ły ran ne) i za bi ciem lub schwy ta niem ter ro -
ry stów2 84. Prze bieg ak cji spo tkał się z uzna niem funk cjo na riu sza SB. W pod su mo wa niu
pod kre ślał, że atak za koń czył się peł nym suk ce sem SAS: „W su mie by ła to sta ran nie
przy go to wa na i sku tecz na ope ra cja, któ ra pod bu do wa ła ist nie ją cą na Za cho dzie opi nię,
że bry tyj skie służ by spe cjal ne, a zwłasz cza bry ga da SAS, są naj le piej – wśród służb
KK – przy go to wa ne kon cep cyj nie, or ga ni za cyj nie i tech nicz nie do pro wa dze nia operacji
an ty ter ro ry stycz nych”285.

Te mat ten po ru sza tak że no tat ka dy rek to ra De par ta men tu I MSW gen. Zdzi sła wa
Sarewi cza. Od no si się ona do szko le nia na te re nie Ira nu 580 człon ków Li bań skich
Oddzia łów Opo ru (Ruch Amal). Od dzia ły te by ły jed ną z waż niej szych formacji zbroj -
nych w cza sie woj ny do mo wej w Li ba nie286. 

Pod su mo wa nie

W IPN prze cho wy wa ne są ma te ria ły za rów no pol skie go kontr wy wia du, któ re wy two -
rzo no w wy ni ku in wi gi la cji Am ba sa dy Ira nu w War sza wie i jej pra cow ni ków, Biu ra
Ochro ny Rzą du, zwią za ne z za bez pie cza niem wi zyt mię dzy na ro do wych, jak i pol skie go
wy wia du (cy wil ne go i woj sko we go), ana li zu ją ce go wy da rze nia na Bli skim Wscho dzie.
Trud no dzi siaj pre cy zyj nie okre ślić, w ilu jed nost kach ar chi wal nych zgro ma dzo nych
w Instytucie znaj du ją się do ku men ty do ty czą ce Ira nu i je go oby wa te li. Sto sun ko wo
jednorod ne są materiały z kon tro li am ba sa dy i dy plo ma tów. W za so bie IPN znaj du ją się
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spe cjal nych, 1979 r., b.p. O re ak ty wa cji irań skiej taj nej po li cji do niósł z Te he ra nu rów nież „Fa rad”. Zob.
ibi�dem, Szy fro gram nr 4652, 31 VII 1979 r., b.p.; ibi�dem, Szy fro gram nr 5833, 1 X 1979 r., b.p. 

284 W. Ka lic ki, 5�ma�ja 1980�r.�Za�bić�dra�ni!, „Ga ze ta Wy bor cza”, 7 V 2010 r. Zob. też https://spe cjal -
si.word press.com/2013/06/24/ope ra cja -nim rod/ (do stęp 14 IV 2010 r.).

285 AIPN, 2602/20011, In for ma cja do ty czą ca ak cji bry tyj skich służb spe cjal nych prze ciw ko ter ro ry -
stom, któ rzy opa no wa li Am ba sa dę Ira nu w Lon dy nie, opra co wa na przez płk. M. Schwa rza, 14 V 1980 r.,
k. 202–205. Ta sa ma no tat ka w: AIPN, 2602/19315, k. 238–241.

286 AIPN, 01304/535, In for ma cja dy rek to ra De par ta men tu I MSW gen. Z. Sa re wi cza do ty czą ca szko -
le nia ter ro ry stów w Ira nie, 24 VI 1984 r., k. 6–7.
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całe jed nost ki ar chi wal ne (cho ciaż naj czę ściej nie kom plet ne), któ re pro wa dzo no we dług
wzo rów okre ślo nych w in struk cjach. Ina czej przed sta wia się sy tu acja, je śli cho dzi o ma -
te ria ły wy wia du za rów no woj sko we go, jak i cy wil ne go. Ca łych jed no stek oma wia ją cych
sy tu ację w Te he ra nie jest sto sun ko wo nie wie le. Moż na wśród nich wy róż nić ma te ria ły
wy two rzo ne przez De par ta ment I MSW, w tym j.a. IPN BU 02011/577, w któ rej znaj du -
ją się źródła do ty czą ce wy da rzeń w Ira nie na prze ło mie lat sie dem dzie sią tych i osiem -
dzie sią tych, czy IPN BU 0449/5, t. 64; IPN BU 0449/16, t. 9; IPN BU 0449/16, t. 21,
w któ rych ze bra no do ku men ta cję na te mat sy tu acji we wnętrz nej kra ju w cza sie rzą dów
Cho me inie go oraz woj ny irac ko -irań skiej. Te mu ostat nie mu za gad nie niu wie le miej sca
po świę cał rów nież wy wiad woj sko wy. Prze ja wem te go za in te re so wa nia są np. ma te ria -
ły zgro ma dzo ne w tecz kach IPN BU 2602/26770 oraz IPN BU 2602/26816. Jed nak że
infor ma cji na te mat Ira nu za zwy czaj trze ba szu kać w do ku men ta cji zbior czej, od no szą -
cej się do kil ku kra jów re gio nu, ogól nie do Bli skie go Wscho du lub państw utrzy mu ją -
cych sto sun ki dy plo ma tycz ne z Te he ra nem. Przy kła dem mo że być tu taj jed nost ka IPN
BU 02011/2, w któ rej znaj du ją się ma te ria ły wy wia dow cze na temat Sta nów Zjed no czo -
nych. Czę sto w opa słych tomach akt do ty czą cych kon tak tów za gra nicz nych kwe stie irań -
skie oma wia ne są w jed nej kil ku stro ni co wej no tat ce. W wie lu wy pad kach ana li zy za war te
w jed nost kach, np. na te mat sy tu acji we wnętrz nej Ira nu, do ty czą tyl ko jed ne go ro ku,
ewen tu al nie kil ku lat. Nie ozna cza to oczy wi ście, że pol skie służ by wy ryw ko wo zbie ra -
ły in for ma cje, a ra czej, że do dzi siaj nie za cho wa ły się te ma te ria ły lub wciąż cze ka ją
na swo je go hi sto ry ka. Za gad nie nia, któ re po ru sza no w no tat kach, są nie zwy kle zróż ni -
co wa ne, na co wpływ mia ła bo ga ta hi sto ria Ira nu w XX w. Naj więk sza licz ba do ku men -
tów De par ta men tu I MSW i Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go do ty czy sy tu acji w Ira nie
pod ko niec lat sie dem dzie sią tych i w la tach osiem dzie sią tych. To wła śnie wów czas mia -
ły miej sce naj waż niej sze wy da rze nia dla Ira nu w tym wie ku: re wo lu cja is lam ska i zwią -
za ne z nią uwię zie nie per so ne lu ame ry kań skiej am ba sa dy w Te he ra nie oraz woj na
irań sko -irac ka.
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Kwestionariusz wizowy, 1947 r.

AIPN
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Poseł Iranu w Polsce Fazollah nabile składa listy uwierzytelniające w Belwederze,
1948 r.

AIPN
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Poseł Iranu w Polsce Fazollah nabile składa kwiaty 
na Grobie nieznanego Żołnierza, 1948 r. 

AIPN
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rozkład pomieszczeń w poselstwie Iranu dostarczony przez informatora 
ps. „Żak”, 1959 r.

AIPN
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zdjęcie wykonane z ukrycia podczas obserwacji attaché sourena nasrottolaha,
1960 r.

zdjęcie wykonane z ukrytego punktu w pokoju hotelowym. 
na fotografii prawdopodobnie ambasador Iranu w Polsce akbar Darai

AIPN

AIPN
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Kwestionariusz polskiego pracownika ambasady Iranu, 1966 r.

AIPN
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Kwestionariusz żony radcy ambasady Iranu Fereshteh Behnam

AIPN
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adiutant szacha ali Kachani w towarzystwie polskiego generała, 
prawdopodobnie na dziedzińcu Wawelu, 1966 r.

AIPN

03_Kujawa:PA IPN 10  16.07.2018  20:18  Strona 103



Wojciech Kujawa
Z

as
ó

b
 a

r
c

h
iw

al
n

y

104

Plan zabezpieczenia Grobu nieznanego Żołnierza 
w czasie pobytu pary cesarskiej w Prl, 1966 r.

AIPN
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załącznik do Informacji zarządu II sztabu Generalnego WP na temat polityki
militarnej i sił zbrojnych cesarstwa Iranu ze stycznia 1977 r.

AIPN
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załącznik do Informacji zarządu II sztabu Generalnego WP na temat polityki
militarnej i sił zbrojnych cesarstwa Iranu ze stycznia 1977 r.

AIPN
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Prawdopodobne działania amerykańskich sił zbrojnych w Iranie, 1979 r.

AIPN
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Przygotowania stanów zjednoczonych do interwencji w Iranie, 1979 r.

AIPN
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rozmieszczenie pól naftowych i zakładów petrochemicznych w Iranie, 1979 r.

AIPN
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Podsumowanie pracy współpracownika zarządu II sztabu Generalnego WP 
ps. „Demir” w 1978 r. i zadania na 1979 r., s. 1, 1979 r.

AIPN
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Podsumowanie pracy współpracownika zarządu II sztabu Generalnego WP 
ps. „Demir” w 1978 r. i zadania na 1979 r., s. 2, 1979 r.

AIPN
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Plan sytuacyjny frontu iracko-irańskiego, 1980 r.

AIPN
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Fragment planu pracy punktu operacyjnego krypt. „Persepolis” w teheranie 
na lata 1988–1989

AIPN
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s t r e s z c z e n I e

Mi mo od le gło ści dzie lą cej oba pań stwa i róż nic ustro jo wych czy spo łecz nych Iran cie szył się
du żym za in te re so wa niem PRL i jej służb. Sto sun ki dy plo ma tycz ne i kul tu ral ne oraz wy mia na han -
dlo wa wy ma ga ły za an ga żo wa nia apa ra tu bez pie czeń stwa w ce lu ochro ny in te re sów Pol ski i jej
oby wa te li. Po chod ną te go za an ga żo wa nia jest wy two rzo na do ku men ta cja, prze cho wy wa na obec -
nie w In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej. Zgro ma dzo no w nim ma te ria ły za rów no pol skie go kontr wy -
wia du, któ re po wsta ły w wy ni ku in wi gi la cji Am ba sa dy Ira nu w War sza wie i jej pra cow ni ków, jak
i pol skie go wy wia du (cy wil ne go i woj sko we go), ana li zu ją ce go wy da rze nia na Bli skim Wscho dzie.
Naj więk sza licz ba do ku men tów De par ta men tu I MSW i Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go WP do ty -
czy sy tu acji w Ira nie pod ko niec lat sie dem dzie sią tych i w la tach osiem dzie sią tych: re wo lu cji is -
lam skiej i prze mian po li tycz nych, na pięć na li nii Wa szyng ton–Te he ra n i woj ny irań sko -irac kiej.
Oma wia ne źró dła mo gą być przy dat ne dla ba da czy apa ra tu bez pie czeń stwa, a tak że hi sto ry ków
kon cen tru ją cych się na sto sun kach pol sko -irań skich i hi sto rii te go bli skow schod nie go kra ju.

sło wa klu czo we: Iran, Per sja, re wo lu cja is lam ska, apa rat bez pie czeń stwa, Mo ham mad Re za
Pah la vi, Ru hol lah Cho me ini, Te he ran, dy plo ma cja.

s u m m a r y

Despite the distance separating both countries as well as cultural and social differences, Iran
was very popular with the People's Republic of Poland and its administration. Diplomatic and
cultural relationships as well as commercerequired the involvement of the security service in order
to protect the interests of Poland and its citizens, documentation of which is now kept by the Institute
of National Remembrance. It includes Polish counterintelligence materials, which were produced
as a result of the surveillance of the Iranian Embassy in Warsaw and its employees and by the Polish
intelligence (civil and military) whileanalysingevents in the Middle East. Most of the documents
in the First Department of the Ministry of Internal Affairs and the Management of the Second
General Staff of the Army concern the situation in Iran at the end of the 1970s and 80s: the Islamic
revolution and political changes, tension between Washington and Tehran as well as the Iran-Iraq
war. The discussed sources may be useful for security service researchers as well as for historians
focusing on Polish-Iran relations and the history of this Middle Eastern country.

Key words: Iran, Persia, Islam revolution, security service, Mohammad Reza Pahlavi, Ruhol-
lah Chomeini, Tehran, diplomacy.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

Tom 10, Warszawa 2017, s. 115–129

Anna Czocher

(Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie)

„Zagubiona codzienność” 
– problemy z wykorzystaniem
materiałów pamiętnikarskich
w badaniach codzienności
okupacyjnej na przykładzie

Krakowa (spostrzeżenia 
na marginesie badań)1

R
e la cje do ty czą ce II woj ny świa to wej i oku pa cji są licz ne. Wy ni ka to z wy jąt ko -

wo ści tam tych prze żyć. Z uwa gi na swój to tal ny cha rak ter – za rów no w wy mia -

rze cza so wym, jak i prze strzen nym oraz w za kre sie sto so wa nych re guł i tech nik

nisz cze nia – II woj na świa to wa nie da wa ła się po rów nać z żad ną z do tych cza so wych.

Kon flikt od ci snął pięt no nie tyl ko na oso bach bez po śred nio za an ga żo wa nych w wal kę,

ale do ty czył każ de go, tak że osób nie sta wia ją cych bez po śred nie go opo ru oku pan to wi. Do -

świad cze nia wo jen ne sta ły się czyn ni kiem de cy du ją cym, for mu ją cym, zwłasz cza ge ne -

ra cję, któ ra w tym okre sie wkra cza ła w do ro słe ży cie. Sta no wi ły też istot ny ele ment

świa do mo ści spo łecz nej na stęp nych po ko leń. Oku pa cja by ła za tem te go ro dza ju prze ży -

ciem, któ re mu sia ło być prze two rzo ne w spe cjal ny spo sób. Nie spro wa dza się ono je dy -

nie do osa dze nia go w bio gra fii, ale rów nież do wy ja śnie nia so bie i in nym kon se kwen cji

woj ny w dal szym ży ciu. Z te go wzglę du jej do świad cze nie sty mu lu je po trze bę nar ra cji

bio gra ficz nej2. To też licz ni świad ko wie wy da rzeń pra gnę li opi sać ów cze sną at mos fe rę,

wa run ki, w ja kich przy szło im eg zy sto wać, oraz uka zać wła sną ak tyw ność.
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1 Tekst jest roz sze rzo ną i uzu peł nio ną wer sją ar ty ku łu opu bli ko wa ne go w ję zy ku an giel skim: „Lost

eve ry day li fe” – pro blems using ma te rials dia ries in re se arch on oc cu pa tio nal eve ry day li fe, ba sed on the

exam ple of Kra kow – ob se rva tion on the mar gins of the stu dy, „Me sto a De ji ny” 2014, vol. 3, 1, pp. 67–79.
2 Te go ty pu oko licz no ści, wzmac nia ją ce chęć opo wie dze nia o swo ich do świad cze niach, Ga brie le

Ro sen thal na zy wa bio gra ficz ną po trze bą nar ra cji. Zob. K. Kaź mier ska, Kon stru owa nie nar ra cji 
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Ma te ria ły o cha rak te rze re la cji oso bi stych są waż nym źró dłem na te mat co dzien no -
ści, za tem hi sto ryk, ma jąc do dys po zy cji spo rą ich licz bę, po wi nien czuć się usa tys fak -
cjo no wa ny. Tym cza sem lek tu ra ma te ria łów pa mięt ni kar skich przy no si sto sun ko wo ma ło
in for ma cji na te mat co dzien no ści, a wła ści wie pew nych jej ob sza rów3. Nie ste ty spe cy fi -
ka opi sy wa ne go okre su – tak że Kra ko wa – po wo du je, że oso by, któ re spi sy wa ły swo je
spo strze że nia, sku pi ły się głów nie na wąt kach mar ty ro lo gicz nych lub dzia łal no ści kon -
spi ra cyj nej skie ro wa nej prze ciw ko oku pan to wi. Obok tych wio dą cych te ma tów re la cje
oso bi ste za wie ra ją du żo in for ma cji o trud no ściach z za opa trze niem i wa run kach miesz -
ka nio wych. Po zo sta łe ob sza ry co dzien no ści, zwłasz cza te do ty czą ce sto sun ku do zmian
za cho dzą cych w mie ście, funk cjo no wa nia w ra mach ofi cjal ne go ży cia pu blicz ne go oraz
pry wat no ści, są po ru sza ne nie ja ko mi mo cho dem, pod czas opi su in nych – zda niem pi szą -
ce go – waż niej szych spraw. Hi sto ryk co dzien no ści te ni kłe in for ma cje mu si nie ja ko
„wyławiać” z re la cji. Co gor sza, w czę ści wspo mnień nie po ja wia ją się na wet nie wiel kie
wzmian ki.

Ce lem ni niej sze go ar ty ku łu nie jest ani kry ty ka źró dło znaw cza ma te ria łów o cha rak te -
rze wspo mnie nio wym4, ani roz wa ża nia na te mat wa run ków kształ to wa nia się i funk cjo no -
wa nia pa mię ci o woj nie i oku pa cji5. Za sad ni czą kwe stią bę dzie py ta nie o czyn ni ki, któ re
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o do świad cze niu wo jen nej bio gra fii. Na przy kła dzie ana li zy nar ra cji kre so wych [w:] Bio gra fia a toż sa -
mość na ro do wa, red. M. Czy żew ski, A. Pio trow ski, A. Roku szew ska -Pa we łek, Łódź 1996, s. 97.

3 Pro ble my de fi ni cyj ne do ty czą ce po jęć „co dzien ność” i „ży cie co dzien ne” oraz ich wy mien ne go
sto so wa nia po ru szo ne zo sta ły w mo jej książ ce za ty tu ło wa nej: W oku po wa nym Kra ko wie. Co dzien ność
pol skich miesz kań ców mia sta 1939–1945, Gdańsk 2011, w roz dzia le: Co dzien ność – miej sce w hi sto rio -
gra fii, pro ble my me to do lo gicz ne, s. 9–15. Na po trze by ni niej sze go ar ty ku łu zo sta nie przy ję ta de fi ni cja
opi so wa stwo rzo na przez Ma rię Bo guc ką: „«Ży cie co dzien ne» to wszak i kwe stia wa run ków eg zy sten -
cji, wa run ków i me tod pra cy, kon sump cji we wszyst kich jej prze ja wach (odzież, wy po sa że nie miesz kań,
bu dow nic two, po ży wie nie itd.), dzie jów ro dzi ny, po ło że nia ko biet i dzie ci, sy tu acji lu dzi sta rych, cho -
rych, ca łej sfe ry ży cia sek su al ne go i roz rod czo ści, mo men tów prze ło mo wych eg zy sten cji, ta kich jak na -
ro dzi ny, mał żeń stwo, śmierć i po grzeb, roz mia rów i spo so bów za go spo da ro wa nia wol ne go cza su,
oby cza jów, wie rzeń, po glą dów, ca łej men tal no ści wresz cie”. Zob. M. Bo guc ka, Ży cie co dzien ne – spo -
ry wo kół pro fi lu ba dań i de fi ni cji, „Kwar tal nik Hi sto rii Kul tu ry Ma te rial nej” 1996, nr 3, s. 251–252.

4 Na te mat de fi ni cji i po dzia łu źró deł nar ra cyj nych ty pu pa mięt ni kar skie go zob.: Z. Wojt ko wiak,
Nauki po moc ni cze hi sto rii naj now szej. Źró dło znaw stwo. Źró dła nar ra cyj ne, cz. 1: Pa mięt nik, tekst li te -
rac ki, Po znań 2001, s. 51–55; idem, O kla sy fi ka cji i in ter pre ta cji pa mięt ni ków. Uwa gi i pro po zy cje, „Stu -
dia Źró dło znaw cze” 1980, t. 25, s. 163–167; K. Ker sten, Re la cje ja ko typ źró dła hi sto rycz ne go [w:]
Pa mięt nik Po wszech ne go Zjaz du Hi sto ry ków Pol skich w Lu bli nie 17–21 IX 1968 r., red. A. Mą czak, War -
sza wa 1968, s. 316–329; R. Lu bas -Bar to szyń ska, Sty le wy po wie dzi pa mięt ni kar skiej, Kra ków 1983;
J. Szcze pań ski, Pa mięt ni ki a wie dza o pol skim spo łe czeń stwie [w:] Pół wie ku pa mięt ni kar stwa, wy bór
i oprac. S. Adam czyk, S. Dyk siń ski, F. Ja kub czak, War sza wa 1971, s. 26–28; A. Cień ski, Z dzie jów
pamięt ni ków w Pol sce, Opo le 2002, s. 11–79; W. Szu la kie wicz, Ego -do ku men ty i ich zna cze nie
w badaniach na uko wych, http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2013.006 (do stęp 6 X 2017 r.).

5 Pro blem ten jest przed mio tem licz nych ba dań o cha rak te rze in ter dy scy pli nar nym, m.in. pro jekt
„II woj na świa to wa w pa mię ci współ cze sne go spo łe czeń stwa pol skie go”, zre ali zo wa ny przez Mu -
zeum II Woj ny Świa to wej. Zob. P.T. Kwiat kow ski, L.M. Ni ja kow ski, B. Szac ka, A. Szo ciń ski, Mię dzy
co dzien no ścią a wiel ką hi sto rią. Dru ga woj na świa to wa w pa mię ci zbio ro wej spo łe czeń stwa pol skie go,
Gdańsk–War sza wa 2010. Ist nie je tak że bo ga ta li te ra tu ra na ten te mat, m.in.: B. Szac ka, Czas prze szły,
pa mięć, mit, War sza wa 2006; eadem, Hi sto ria i pa mięć zbio ro wa, „Kul tu ra i Spo łe czeń stwo” 2005, t. 47,
nr 4; A. Ro ku szew ska -Pa we łek, Cha os i przy mus. Tra jek to rie wo jen ne Po la ków – ana li za bio gra ficz na,
Łódź 2002; M. Ku la, Mię dzy prze szło ścią a przy szło ścią. O pa mię ci, za po mi na niu i prze wi dy wa niu,
Poznań 2004; E. Ha łas, Po li ty ka sym bo licz na i pa mięć zbio ro wa. Zmia ny nazw ulic po ko mu ni zmie [w:]
Zmia na czy sta gna cja. Spo łe czeń stwo pol skie po czter na stu la tach trans for ma cji, red. M. Ma ro dy, 
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wpły nę ły na mniej szą niż ocze ki wa na obec ność co dzien no ści w ma te ria łach wspo mnie nio -
wych. Jed no cze śnie źró dłom zo sta ły po sta wio ne stan dar do we py ta nia, ko niecz ne do oce -
ny ich war to ści po znaw czej – o czas i oko licz no ści po wsta nia do ku men tu, je go au to ra (wiek,
płeć, ra sa, wy kształ ce nie i po zy cja spo łecz na), mo ty wy na pi sa nia. Aby na nie od po wie -
dzieć, ana li zie pod da no wspo mnie nia 80 osób. Każ da z re la cji od no si się – w ca ło ści lub
w czę ści – do oku po wa ne go Kra ko wa. Ich au to rzy spę dzi li w tym mie ście choć by krót ki
okres woj ny. Kra ków był dla nich miej scem uro dze nia, sta łe go za miesz ka nia lub tyl ko eta -
pem dro gi ży cio wej al bo wo jen nej tu łacz ki. Prze ka zy róż nią się for mą i cha rak te rem wy -
po wie dzi. Są to pa mięt ni ki, au to bio gra fie, wspo mnie nia (w tym pra ce kon kur so we),
dzien ni ki (po za dia riu sza mi Ada ma Ka miń skie go6 i Edwar da Ku bal skie go7 frag men ta rycz -
ne) i za pi ski. Więk szość uka za ła się dru kiem, na to miast 15 to rę ko pi sy po zo sta ją ce w zbio -
rach Bi blio te ki Ja giel loń skiej, Mu zeum Hi sto rycz ne go Mia sta Kra ko wa i Od dzia łu In sty tu tu
Pa mię ci Na ro do wej w Kra ko wie8. Wśród re la cji są ta kie, któ re obej mu ją ca ły czas oku pa -
cji i po wsta ły wła śnie z uwa gi na chęć utrwa le nia wo jen nych lo sów, ta kie, gdzie oku pa cja
jest jed nym z eta pów ży cia i opo wie ści au to ra, wresz cie ta kie, któ re do ty czą je dy nie frag -
men tu te go okre su bądź sku pia ją się na ja kimś za gad nie niu lub epi zo dzie wy bra nym przez
au to ra. Po mi mo róż no rod no ści form prze ka zy zo sta ły po trak to wa ne łącz nie, to też
na określe nie gru py re la cji oso bi stych bę dą uży wa ne za mien nie ter mi ny: „wspo mnie nia”,
„re la cje”, „ma te ria ły pa mięt ni kar skie”. O ta kim uję ciu zde cy do wał przed miot roz wa -
żań – wy stę po wa nie lub brak za pi sów do ty czą cych co dzien no ści, nie zaś kry ty ka ze wnętrz -
na źró dła lub we ry fi ka cja wia ry god no ści prze ka zu – oraz nie ostre gra ni ce po mię dzy
po szcze gól ny mi ga tun ka mi pa mięt ni kar ski mi9. 
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Warsza wa 2004; A. Szpo ciń ski, Prze szłość a środ ki prze ka zu [w:] A. Szpo ciń ski, P.T. Kwiat kow ski, Prze -
szłość ja ko przed miot prze ka zu, War sza wa 2006, s. 27–50; idem, Współ cze sne spo łe czeń stwo pol skie
wobec prze szło ści [w:] Róż no rod ność pro ce sów zmian. Trans for ma cja nie jed no ma imię, red. A. Szpo -
ciń ski, War sza wa 2006, s. 151–179; R. Tra ba, Sym bo le pa mię ci: II woj na świa to wa w świa do mo ści zbio -
ro wej Po la ków [w:] idem, Kra ina ty sią ca gra nic. Szki ce o hi sto rii i pa mię ci, Olsz tyn 2003, s. 179–196;
idem, Po li fo nia pa mię ci. Dru ga woj na świa to wa w pol skiej i eu ro pej skiej pa mię ci, Ber lin 2009; K. Kaź -
mier ska, Bio gra fia i pa mięć. Na przy kła dzie po ko le nio we go do świad cze nia oca lo nych z Za gła dy, Kra -
ków 2008; B. Ko rze niew ski, Trans for ma cja pa mię ci. Prze war to ścio wa nia w pa mię ci prze szło ści
a wy bra ne aspek ty funk cjo no wa nia dys kur su pu blicz ne go o prze szło ści w Pol sce po 1989 ro ku,
Poznań 2010; C. Ma daj czyk, Oku pa cja hi tle row ska w po wo jen nej świa do mo ści hi sto rycz nej, po li tycz nej
i po tocz nej Po la ków [w:] Zbrod nie na zi zmu w świa do mo ści i edu ka cji hi sto rycz nej w Pol sce i Niem czech,
red. T. Kranz, Lu blin 1998; Z. Wó y cic ka, Prze rwa na ża ło ba. Pol skie spo ry wo kół pa mię ci na zi stow skich
obo zów kon cen tra cyj nych i za gła dy 1944–1950, War sza wa 2009; J. Waw rzy niak, ZBoWiD i pa mięć dru -
giej woj ny świa to wej 1949–1969, War sza wa 2009; M. Hir szo wicz, E. Ney man, Spo łecz ne ra my nie pa -
mię ci, „Kul tu ra i Spo łe czeń stwo” 2001, t. 45, nr 3–4; A. Wolff -Po wę ska, Zwy cię scy i zwy cię że ni. II woj na
świa to wa w pa mię ci na ro dów, „Prze gląd Za chod ni” 2005, nr 2; H. We zer, Col la te ral Da ma ge of Hi sto -
ry Edu ca tion: Na tio nal So cialsm and the Ho lo caust in Ger man Fa mi ly Me mo ry, „So cial Re se arch.
An Inter na tio nal Qu ar ter ly of the So cial Scien ce” 2008, t. 75, nr 1; Pa mięć zbio ro wa i kul tu ro wa.
Współcze sna per spek ty wa nie miec ka, red. M. Sa ry usz -Wol ska, Kra ków 2009; S. Ber ger, Re mem be ring
the Se cond World War in We stern Eu ro pe, 1945–2005 [w:] A Eu ro pe an Me mo ry? Con te sted Hi sto ries
and Po li tics of Re mem bran ce, red. M. Pa akier, B. Strath, New York–Oxford 2010.

6 A. Ka miń ski, Dia riusz pod ręcz ny 1939–1945, War sza wa 2001.
7 E. Ku bal ski, Niem cy w Kra ko wie. Dzien nik 1 IX 1939 – 18 I 1945, Kra ków–Bu da peszt 2010.
8 Mi mo że pro ces edy tor ski ma istot ny wpływ na osta tecz ny kształt pu bli ka cji, ana li zie – ce lem po -

sze rze nia spektrum badań – zo sta ły pod da ne za rów no re la cje pu bli ko wa ne, jak i nie pu bli ko wa ne.
9 Pro blem kla sy fi ka cji do ku men tów pa mięt ni kar skich, ich ty po lo gii i na prze mien ne go sto so wa nia

po jęć po ru sza ją: Z. Wojt ko wiak, Na uki po moc ni cze hi sto rii naj now szej…, s. 51–54; A. Cień ski, op. cit.,
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Oso by, któ rych wspo mnie nia pod da no ana li zie, nie sta no wi ły re pre zen ta cji spo łecz -
nej miesz kań ców Kra ko wa. Za le d wie 16 spo śród nich to ko bie ty. W chwi li spi sy wa nia
prze żyć oku pa cyj nych w zde cy do wa nej więk szo ści by ły to oso by doj rza łe lub star sze
(oko ło 95 proc.). Oko ło 40 proc. au to rów opi sy wa ło swo ją mło dość, któ ra przy pa dła
na okres woj ny. Na trud no ści na tra fi ła iden ty fi ka cja wy kształ ce nia au to rów oraz ich po -
cho dze nia spo łecz ne go. Nie mniej moż na za ry zy ko wać stwier dze nie, że nie mal każ dy
z nich w chwi li two rze nia nar ra cji miał co naj mniej śred nie wy kształ ce nie lub był w trak -
cie je go zdo by wa nia. Znacz na część au to rów le gi ty mo wa ła się wy kształ ce niem wyż -
szym. Oko ło 40 proc. pi szą cych to ar ty ści, lu dzie pió ra, dzien ni ka rze czy wy kła dow cy
aka de mic cy. Au to ra mi ana li zo wa nych źró deł pa mięt ni kar skich są za tem w zde cy do wa -
nej więk szo ści przed sta wi cie le sze ro ko po ję tej in te li gen cji i to ich per spek ty wa do mi nu -
je w oku pa cyj nych wspo mnie niach.

Au to ra mi są oso by na ro do wo ści pol skiej. Z uwa gi na za sad ni czy wpływ se gre ga cji
ra so wej na ży cie miesz kań ców ziem, któ re zna la zły się pod oku pa cją III Rze szy, istot ne
by ło, aby pi szą cy wspo mnie nia od wo ły wa li się do w mia rę jed no li tych – przy naj mniej
pod wzglę dem na ro do wo ścio wym – do świad czeń. Co oczy wi ste, in ne by ły lo sy lud no -
ści pol skiej, ży dow skiej czy nie miec kiej za miesz ku ją cej w oku po wa nym Kra ko wie.

Wy da je się, że naj waż niej szą ro lę w spo so bie pi sa nia o co dzien no ści ode grał czas po -
wsta nia wspo mnień. Jest to tym bar dziej istot ne, że znacz na ich część po wsta ła z my ślą
o ich pu bli ka cji10. Au to rzy czę sto pod kre śla li, że chcie li za cho wać ów cze sną świe żość
spoj rze nia bez ba ga żu póź niej szych ocen i do świad czeń, pra gnę li, aby ich re la cje by ły
nie tyl ko o prze szło ści, ale i z prze szło ści. Jed nak „czas hi sto rycz ny utrwa lo ny we wspo -
mnie niach no si za wsze na so bie pięt no współ cze sno ści. [...] Współ cze sność bar dzo sil -
nie in ge ru je w od twa rza nie prze szło ści, a na stę pu je to znacz nie sil niej w na szej czę ści
Eu ro py. Wie lość róż nych i prze ciw staw nych so bie wi zji prze szło ści, kształ to wa nych [...]
przez na ukę hi sto rii oraz pro pa go wa nych i utrwa la nych przez róż no rod ne wer sje na ucza -
ne w szko le czy upo wszech nia ne w środ kach ma so we go ko mu ni ko wa nia, sta wia pi szą -
cych wo bec trud ne go wy bo ru, kie dy przy cho dzi im se lek cjo no wać fak ty”11. W okre sie
Pol ski Lu do wej ofi cjal ny ob raz oku pa cji pod le gał istot nym znie kształ ce niom z ide olo -
gicz no -po li tycz nych po wo dów. Wła dze ko mu ni stycz ne opar ły swój mit za ło ży ciel ski
na in ter pre ta cji II woj ny świa to wej ja ko zwy cię stwa nad fa szy zmem, wią żąc go z mi tem
po wro tu na tzw. Zie mie Od zy ska ne i umie jęt nie wy ko rzy stu jąc po wszech ną mo bi li za cję
spo łe czeń stwa do od bu do wy kra ju po woj nie. Za bie gi te spra wia ły, że for so wa ne przez
rzą dzą cych te zy mo gły spo tkać się z czę ścio wym po par ciem spo łecz nym12. Ste reo ty pi -
za cji i mi to lo gi za cji pod le ga ły za rów no lo sy na ro du, jak i wzo ry in dy wi du al nych po staw.
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s. 13–30. A. Cień ski pro po nu je uży wa nie wy ra zu „pa mięt ni kar stwo” ja ko ter mi nu nad rzęd ne go w sto -
sun ku do wszyst kich od mian ga tun ko wych tej ga łę zi pi sar stwa. Po nad to przyj mu je, że „kla sy fi ka cja do -
ku men tów oso bi stych jest […] kwe stią otwar tą i czę ścio wo za le ży od su biek tyw nych de cy zji ba da cza”.
Zob. A. Cień ski, op. cit., s. 13 i 17. W. Szu la kie wicz zwra ca uwa gę, że w ostat nim cza sie – zwłasz cza
w li te ra tu rze ho len der skiej i nie miec kiej – na ozna cze nie źró deł o cha rak te rze bio gra ficz nym za czę to
uży wać ter mi nu „ego -do ku ment”. Zob. W. Szu la kie wicz, op. cit., s. 66–69.

10 W przy pad ku wspo mnień pu bli ko wa nych istot ny bę dzie czas ich po wsta nia, nie zaś da ta pu bli ka -
cji. O mo ty wach spi sy wa nia pa mięt ni ków zob. A. Cień ski, op. cit., s. 41–46.

11 J. Mi ku łow ski -Po mor ski, Kra ków w na szej pa mię ci, Kra ków 1991, s. 36–37.
12 B. Ko rze niew ski, op. cit., s. 102.
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Nie po zo sta wa ło to bez wpły wu na nar ra cję pi śmien nic twa wspo mnie nio we go. Au to rzy,
pi szą cy o kra kow skich do świad cze niach, mo gli być tym bar dziej po dat ni na ten wpływ,
gdyż ob raz woj ny na te re nie Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa był czę sto sto sun ko wo naj bar -
dziej zbli żo ny do ste reo ty pu pro pa go wa ne go w Pol sce Lu do wej13. Czas po wsta nia wspo -
mnień jest tym istot niej szy, je śli weź mie my pod uwa gę fakt, że twór ca mi ana li zo wa nych
re la cji są w więk szo ści oso by z wy kształ ce niem co naj mniej śred nim, a więc – przy naj -
mniej w za ło że niu – te, któ re w bar dziej in ten syw ny spo sób ze tknę ły się z po żą da nym
przez pań stwo mo de lem my śle nia na te mat woj ny i sto sun ków pol sko -nie miec kich14. 

Ze wzglę du na spo sób pre zen to wa nia ży cia co dzien ne go czas po wsta nia wspo mnień
moż na po dzie lić na trzy okre sy: re la cje spo rzą dzo ne jesz cze w cza sie woj ny lub tuż
po niej do 1948 r., wspo mnie nia po wsta łe od 1948 r. do koń ca lat sie dem dzie sią -
tych XX w., wspo mnie nia spi sa ne w la tach osiem dzie sią tych XX w. i póź niej15. Przy ję ta
pe rio dy za cja wią że się z po wo jen ną hi sto rią Pol ski, z ofi cjal nie kształ to wa nym ob ra zem
oku pa cji i ste reo ty pem Niem ca. Prze ży cia oku pa cyj ne by ły dys kon to wa ne po li tycz nie
przez pro pa gan dę. Wi zję woj ny kształ to wa ły pro gra my szkol ne, hi sto rio gra fia i mass me -
dia (w tym wie lo krot nie emi to wa ne po pu lar ne se ria le), zmo no po li zo wa ne przez wła dze
ko mu ni stycz ne.

W la tach 1945–1948 woj na i oku pa cja by ły wciąż na ma cal ne i im pli ko wa ły ak tu al ne
wy da rze nia. Pró by roz li cze nia spraw ców i pod su mo wa nia wy da rzeń wo jen nych mia ły
sze ro ki za sięg, au ten tyzm i ży wio ło wość. Opi nie wy ra ża ne bez po śred nio po ka pi tu la cji
Nie miec by ły o wie le bar dziej spon ta nicz ne i mniej ma ni pu lo wa ne lub od gór nie ujed no -
li ca ne niż te z póź niej sze go okre su. Ogrom zbrod ni spo wo do wał mar ty ro lo gicz ną i he ro -
icz ną pre zen ta cję prze szło ści, ale jed no cze śnie prze ciw sta wia no się uprosz cze niom
i mi to lo gi za cji woj ny, po staw spo łe czeń stwa pol skie go, prze żyć obo zo wych itp. Nie
wszyst kie ele men ty ob ra zu oku pa cji kon stru owa ne go bez po śred nio po woj nie pa so wa ły
do kształ tu ją cych się do pie ro i do mi nu ją cych w la tach póź niej szych epo sów – bo ha ter -
skie go i mar ty ro lo gicz ne go16. W krót kim cza sie po wsta ło wie le war to ścio wych pu bli ka -
cji do ty czą cych lat 1939–1945 i zbrod ni po peł nio nych przez Niem ców17. Rów nież
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13 Całkowicie ina czej rzecz się ma w przy pad ku nar ra cji kre so wych, któ re zu peł nie nie mia ły punk -
tów stycz nych ze ste reo ty po wym ob ra zem woj ny obo wią zu ją cym w Po lsce Lu do wej. Sze rzej na ten
temat zob. K. Kaź mier ska, Do świad cze nia wo jen ne Po la ków a kształ to wa nie toż sa mo ści et nicz nej.
Analiza nar ra cji kre so wych, War sza wa 1999, s. 52–53.

14 Wraz ze wzro stem wy kształ ce nia rośnie wie dza hi sto rycz na zdo by wa na w szko łach. We dług
Ludwi ka Ja ni szew skie go wie dza po tocz na re pre zen to wa na przez oso by o niż szym po zio mie wy kształ -
ce nia mia ła bar dziej po zy tyw ny i neu tral ny cha rak ter w od nie sie niu do sto sun ków pol sko -nie miec kich
niż ta wy nie sio na ze szko ły. Zob. L. Ja ni szew ski, Psy cho spo łecz ne aspek ty sto sun ków pol sko -nie mieckich
[w:] So cjo lo gia: teo ria i dzia ła nie. Księ ga pa miąt ko wa ku czci Wła dy sła wa Mar kie wi cza, red. K. Dok -
tór, W. Kwa śnie wicz, A. Kwi lec ki, War sza wa 1997, s. 241–242.

15 Ta ką pe rio dy za cję za sto so wa łam, pi sząc na te mat jaw ne go ży cia kul tu ral ne go pod oku pa cją nie -
miec ką. Po dział oka zał się być ade kwat ny dla ogó łu zja wisk skła da ją cych się na ży cie co dzien ne. A. Czo -
cher, Jaw ne ży cie kul tu ral ne w oku po wa nym Kra ko wie 1939–1945 w świe tle wspo mnień, „Pa mięć
i Spra wie dli wość” 2005, nr 1, s. 248. Pe rio dy za cja ta nie jest szcze gó ło wą sys te ma ty za cją, ale ma na ce -
lu uwy pu kle nie głów nych tren dów w pre zen to wa niu co dzien no ści w źró dłach wspo mnie nio wych.

16 Zob. też E. Dmi trów, Niem cy i oku pa cja hi tle row ska w oczach Po la ków. Po glą dy i opi nie
z lat 1945–1948, War sza wa 1987, s. 20–21, 161–162.

17 In ten syw ną dzia łal ność wy daw ni czą pro wa dzi ły m.in.: Głów na Ko mi sja Ba da nia Zbrod ni Nie miec -
kich w Polsce („Biu le tyn Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Nie miec kich w Pol sce”), po znań ski In sty tut 
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w od bu do wu ją cym się szkol nic twie w pierw szych po wo jen nych la tach (do ro ku szkol -
ne go 1947/1948) wła dze ko mu ni stycz ne po zo sta wi ły na uczy cie lom sto sun ko wo du żo
swo bo dy. Na uczy ciel był głów nym źró dłem wie dzy i choć pierw sze pro gra my szkol ne
nie prze wi dy wa ły oma wia nia tre ści zwią za nych z do pie ro co za koń czo ną woj ną, to te -
ma ty ka ta po ru sza na by ła przy róż nych oka zjach. Ucznio wie otrzy my wa li prze kaz opar -
ty na prze ży ciach i wy obra że niach pe da go gów i wzbo ga ca li go wła snym ba ga żem
do świad czeń18. W okre sie tym do mi no wa ło in dy wi du al ne pa trze nie na woj nę, a na jej
ob raz skła da ła się su ma jed nost ko wych prze żyć.

Oso by pro wa dzą ce oku pa cyj ne dzien ni ki19 lub pi szą ce wspo mnie nia tuż po woj nie
re la cjo no wa ły swoje prze ży cia i spo strze że nia ,,na go rą co”, w nie sche ma tycz ny, zin dy -
wi du ali zo wa ny spo sób. Opi sy wa ły oku pa cję tak, jak ją wi dzia ły lub chcia ły wi dzieć, bez
na ci sku ob ra zu na rzu co ne go w póź niej szym okre sie. Au to rzy, na wet je śli przed mio tem
re la cji uczy ni li je dy nie frag ment swe go oku pa cyj ne go ży cio ry su, uwzględ nia li aspek ty
zwią za ne z co dzien nym funk cjo no wa niem. W dzien ni kach woj na i oku pa cja nie jed no -
krot nie sta no wią tło dla wy da rzeń z ży cia oso bi ste go, któ re w da nym mo men cie by ły dla
pi szą cych naj istot niej sze. Au to rzy w tym okre sie czę sto przy zna wa li, że oku pa cja to nie
tyl ko czas wal ki i bo ha ter stwa, ale rów nież co dzien nych trosk i ra do ści. Nie czu li się
w obo wiąz ku tłu ma czyć swe go po stę po wa nia, na wet je śli nie wpi sy wa ło się ono – na -
zwij my to ogól nie – w opór wo bec oku pan ta. Re la cje z te go okre su przy no szą naj wię cej
szcze gó łów na te mat oku pa cyj nej co dzien no ści. Za wie ra ją istot ne tre ści do ty czą ce
zwłasz cza ta kich ob sza rów, jak: funk cjo no wa nie w sfe rze pu blicz nej, za ła twia nie róż ne -
go ro dza ju for mal no ści, kon takty z oku pan tem, wy po czynek i roz ryw ka. To z te go okre -
su po cho dzą np. re la cje od no szą ce się do spo so bów po szu ki wa nia kon tak tów z oso ba mi,
któ re umoż li wią wrę cza nie ła pó wek w ce lu za ła twie nia zwol nie nia z wię zie nia i urzą -
dza nie przy jęć ja ko nie od łącz nej czę ści tej trans ak cji20, re ak cji ro dzi ny na zwią zek cór -
ki/sio stry z Niem cem21 lub po tań có wek dla mło dzie ży or ga ni zo wa nych w kra kow skich
lo ka lach22. Moż na za tem wnio sko wać, że by ła to dla nich część oku pa cyj nej co dzien no -
ści, coś nor mal ne go, po wsze dnie go.

Rok 1948 za mknął pe wien etap w hi sto rii Pol ski Lu do wej, za koń czył tak że pierw sze
pol skie ob ra chun ki in spi ro wa ne do świad cze nia mi woj ny i oku pa cji. No we uwa run ko wa -
nia po li tycz ne zmie ni ły opty kę spoj rze nia na na ród nie miec ki. Po po wsta niu w 1949 r.
dwóch państw nie miec kich ostrze pro pa gan dy zo sta ło skie ro wa ne prze ciw ko Re pu bli ce
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Za chod ni, Ży dow ska Ko mi sja Hi sto rycz na. Na te mat oku pa cji w Kra ko wie opu bli ko wa no m.in.: Kraków
pod rzą da mi wro ga, red. J. Dą brow ski, Kra ków 1946 (se ria „Bi blio te ka Kra kow ska”, nr 104); Kra ków
w la tach oku pa cji 1939–1945. Stu dia i ma te ria ły, „Rocz nik Kra kow ski” 1949–1957, t. 31 (tom zo stał
przy go to wa ny do wy da nia w 1949 r., jed nak że mógł się uka zać do pie ro w 1957 r.). 

18 A. Stęp nik, Zbrod nie na zi zmu w pol skich pod ręcz ni kach hi sto rii [w:] Zbrod nie na zi zmu w świa do -
mo ści i edu ka cji hi sto rycz nej w Pol sce i Niem czech, red. T. Kranz, Lu blin 1998, s. 109.

19 O spe cy fi ce dzien ni ków wo jen nych (tak że ja ko źró dle hi sto rycz nym) pi sze Pa weł Ro dak. 
P. Ro dak, Dzien nik oso bi sty i hi sto ria [w:] Za pi sy wa nie hi sto rii. Li te ra tu ro znaw stwo i hi sto rio gra fia,
red. W. Bo lec ki, J. Ma dej ski, War sza wa 2010, s. 305–321; idem, Woj na i za pis. O dzien ni kach wo jen -
nych [w:] Woj na, do świad cze nie i za pis. No we źró dła, pro ble my, me to dy ba daw cze, red. S. Bu ry ła, 
P. Ro dak, Kra ków 2006, s. 37–54.

20 T. Ku dliń ski, Man te lu pa, Kra ków 1946, s. 230, 241.
21 A. Ka miń ski, op. cit., s. 172.
22 Bi blio te ka Ja giel loń ska, Od dział Rę ko pi sów, sygn. 3/68, C. Mar chaj, „Pa mięt nik z okre su od

1 stycz nia 1939 ro ku do 14 ma ja 1940 ro ku”, k. 185, 189–192, 194–205.
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Fe de ral nej Nie miec. Na ród nie miec ki roz padł się na „uczci wych de mo kra tów” na wscho -
dzie oraz spad ko bier ców znie na wi dzo nych hi tle row ców na za cho dzie23. At mos fe rę bo -
jo wo ści utrwa la ła nie pew ność co do gra ni cy na Od rze i Ny sie24. Rów no le gle nie mal
cał ko wi cie za prze sta no osą dza nia zbrod nia rzy nie miec kich, a ko lej ne pro ce sy na więk -
szą ska lę ru szy ły do pie ro w dru giej po ło wie lat sześć dzie sią tych25. W war stwie se man -
tycz nej skut ko wa ło to wy pie ra niem w kon tek ście oku pa cji okre śle nia „nie miec ki”
terminami „hi tle row ski”, „fa szy stow ski”, rza dziej „na zi stow ski”, np. „oku pa cja hi tle row -
ska” za miast „oku pa cja nie miec ka” itp.26 Punk tem wyj ścia do ob ja śnia nia na zi zmu by ła
te za, że III Rze sza, woj na świa to wa i oku pa cja ziem pol skich by ły eta pem – naj bar dziej
dra ma tycz nym i krwa wym – w trwa ją cej od stu le ci wal ce pol sko -nie miec kiej, a na wet
sło wiań sko -ger mań skiej27. Wła dze ko mu ni stycz ne po stu lo wa ły prze su nię cie ak cen tów
w ob ra zie woj ny, aby wy eks po no wa ne zo sta ły ra czej mo ty wy ak tyw nej wal ki niż mar ty -
ro lo gii. Ta kie przed sta wie nie oku pa cji mia ło prze nieść za in te re so wa nie spo łe czeń stwa
na pro ble my współ cze sno ści. Wy tycz ne Wy dzia łu Pro pa gan dy i Pra sy KC PPR gło si ły,
że „ko niecz ną jest wal ka ze skut ka mi mo ral ny mi ter ro ru hi tle row skie go po przez sze rze -
nie du my ze zwy cię stwa, po czu cia si ły na ro du, wia ry w przy szłość i ak tyw ność. Na le ży
wy ka zy wać, iż zwięk szo ny wy si łek w pra cy dla do bra na ro du oraz wal ka prze ciw ko kno -
wa niom im pe ria li zmu jest praw dzi wym hoł dem pa mię ci ofiar hi tle ry zmu; ob cho dy pa -
mię ci ofiar ter ro ru hi tle row skie go win ny być ogra ni czo ne do zdro wych i nie zbęd nych
gra nic oraz win ny mieć cha rak ter bo jo wy, a nie cier pięt ni czy”28.

„Zagubiona codzienność” – problemy z wykorzystaniem...
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23 W NRD roz li cze nie zbrod ni wo jen nych trak to wa no bar dzo in stru men tal nie. To masz Kranz na pi -
sał: „Ofi cjal nie twier dzo no, że nie miec ka hi sto ria za czę ła się do pie ro w ro ku 1949. […] Fa szyzm ja wił
się ja ko ro dzaj ob ce go pa no wa nia, któ re nie do ty czy ło spo łe czeń stwa wschod nio nie miec kie go. Ele men -
ty je go cią gło ści upa try wa no na to miast w RFN. […] Pro blem ob ra chun ku z na zi zmem stał się w NRD
dość szyb ko te ma tem ta bu, a wła dze ko mu ni stycz ne ce lo wo po wstrzy my wa ły wszel kie pró by pu blicz -
nej dys ku sji po świę co nej dyk ta tu rze hi tle row skiej, oba wia jąc się, że wnio ski z ta kiej de ba ty mo gły by
zo stać wy ko rzy sta ne ja ko ana lo gia w oce nie we wnętrz nej sy tu acji i struk tu ry Nie miec kiej Re pu bli ki De -
mo kra tycz nej”. Zob. T. Kranz, Zbrod nie na zi zmu ja ko do świad cze nie hi sto rycz ne Niem ców i Po la ków
[w:] Zbrod nie na zi zmu w świa do mo ści i edu ka cji hi sto rycz nej…, s. 17. Nie mniej, jak za uwa ża Cze sław
Ma daj czyk, Niem cy z NRD w po tocz nej świa do mo ści Po la ków uwa ża ni by li za naj bar dziej pru skich
i nie jed no krot nie ja wi li się ja ko bar dziej wro dzy niż Niem cy z za cho du. C. Ma daj czyk, op. cit., s. 34. 

24 Nie zmie ni ły jej na tych mia sto wo ani orę dzie bi sku pów pol skich do bi sku pów nie miec kich z proś -
bą o po jed na nie z 18 XI 1965 r., ani trak tat pol sko -nie miec ki z 7 XII 1970 r. Zob. Po la cy wo bec Niem -
ców. Z dzie jów kul tu ry po li tycz nej Pol ski 1945–1989, red. A. Wolff -Po wę ska, Po znań 1993, s. 432;
P. Ma daj czyk, Na dro dze do po jed na nia. Wo kół orę dzia bi sku pów pol skich do bi sku pów nie miec kich
z 1965 ro ku, War sza wa 1994, s. 171.

25 Sze rzej na ten te mat zob. R. Ko tar ba, Okrę go wa Ko mi sja Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Kra -
ko wie 1945–1953, „Krzysz to fo ry. Ze szy ty Na uko we Mu zeum Hi sto rycz ne go Mia sta Kra ko wa” 1990,
t. 17, s. 71–73.

26 J. Lu bec ka, Ka ra nie nie miec kich zbrod nia rzy wo jen nych w Pol sce. Aspek ty hi sto rycz ne
i współczesne wnio ski, „Ze szy ty Hi sto rycz ne WiN-u” 2011, nr 34, s. 11–44. Au to rzy wspo mnień rów -
nież poddają się te mu tren do wi. O ile pi szą cy do 1948 r. na okre śle nie oku pan ta i re żi mu oku pa cyj ne go
uży wa ją głów nie zwrotów: „Nie miec” czy „Niem cy”, o ty le w okre sie póź niej szym wy pie ra ją je ter mi -
ny: „hi tle ryzm”, „hi tle row cy”, „na zi ści”, „fa szy ści”.

27 M. Zmier czak, O ro zu mie niu ter mi nu „fa szyzm” w po wo jen nej Pol sce [w:] Hi sto ria pra wa – hi -
sto ria kul tu ry. Li ber me mo ria lis Vi tol do Ma isel de di ca tus, red. E. Bor kow ska -Ba gień ska, H. Ol szew ski,
Po znań 1994, s. 438.

28 Wy tycz ne Wy dzia łu Pro pa gan dy i Pra sy KC PPR do pra cy pro pa gan do wej Związ ku b. Więź niów
Po li tycz nych. Cyt. za: E. Dmi trów, op. cit., s. 159.
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Jed no cze śnie sil na ide olo gi za cja mia ła słu żyć za tar ciu peł ne go ob ra zu woj ny,
w szczegól no ści prze sło nię ciu oku pa cji so wiec kiej. Apo geum prób ra dy kal ne go prze war -
to ścio wa nia hi sto rii na ro do wej przy pa dło na okres sta li ni zmu. Po 1956 r. czy sto ide olo -
gicz ne kry te ria in ter pre ta cji stop nio wo za stę po wa no bar dziej prag ma tycz ny mi me to da mi
ma ni pu la cji hi sto rii Pol ski29. Kul ty wo wa nie pa mię ci o zbrod niach nie miec kich i wal ce
Po la ków z oku pan tem, któ re istot nie by ły nie pod wa żal ny mi fak ta mi, mia ło od wró cić
uwa gę od re pre sji i zbrod ni to ta li ta ry zmu so wiec kie go30. 

Wspo mnie nia, któ re po wsta ły od koń ca lat czter dzie stych do po cząt ku lat osiem dzie -
sią tych, wpi sa ły się w ogól nie obo wią zu ją cy w Pol sce Lu do wej mo del pa trze nia na oku -
pa cję. Z jed nej stro ny pre zen to wał on Niem ców, na zy wa nych dość kon se kwent nie
„hi tle row ca mi”, „fa szy sta mi” lub „na zi sta mi”, i ogrom po peł nio nych przez nich zbrod -
ni, z dru giej – ak tyw ną wal kę Po la ków z na jeźdź cą31. W mo de lu tym nie by ło miej sca
na ja ką kol wiek współ pra cę z oku pan tem lub choć by zgo dę na ofe ro wa ne przez nie go wa -
run ki eg zy sten cji, tym bar dziej na wy po czy nek czy roz ryw kę. Pi szą cy nie jed no krot nie
kon stru owa li wspo mnie nia ja ko człon ko wie da nej gru py za wo do wej, m.in. li te ra tów czy
dzien ni ka rzy, lub par tyj nej, np. dzia ła czy PPR32, po słu gu jąc się okre ślo nym przez nią ob -
ra zem woj ny. Ta ki spo sób pi sa nia miał wzmac niać wia ry god ność śro do wi sko we go prze -
ka zu, a za ra zem po zwa lał nadać sens in dy wi du al ne mu do świad cze niu po przez
uwy pu kla nie jed nych pro ble mów i prze mil cza nie in nych33. Za cie rał jed nak wie lo war -
stwo wość do świad czeń woj ny i oku pa cji oraz utrud niał po głę bio ną re flek sję nad ni mi. 

Oso by pi szą ce w la tach pięć dzie sią tych, sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych naj czę -
ściej po mi ja ły kwe stie zwią za ne z oku pa cyj ną co dzien no ścią (w okre sie po mię dzy 1949
a 1955 r. wspo mnie nia do ty czą ce oku pa cji w Kra ko wie w ogó le się nie uka zy wa ły). Wart
od no to wa nia jest rów nież fakt, że w okre sie tym po wsta wa ły głów nie wspo mnie nia sku -
pio ne na ja kimś aspek cie oku pa cyj nej dzia łal no ści au to ra, np. na prze ży ciach wię zien -
nych i obo zo wych, wal ce, taj nym na ucza niu lub kon spi ra cyj nym ży ciu kul tu ral nym.
Sty mu lo wa ne one by ły licz nie ogła sza ny mi kon kur sa mi lub za po trze bo wa niem wy daw -
ców na re la cje okre ślo nych osób lub grup, a nie na wspo mnie nia oku pa cyj ne w ogó le34.
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29 B. Ko rze niew ski, op. cit., s. 82.
30 Ta ki spo sób po strze ga nia woj ny mógł być przy swo jo ny, po nie waż nie praw dzi wość te go ob ra zu

wy ni ka ła nie ty le z cał ko wi cie fał szy wej wo jen nej bio gra fii na ro du – zbrod nie nie miec kie i wal ka z oku -
pan tem by ły fak tem – ile z czę ścio we go za fał szo wa nia, prze sło nię cia ele men tów lub ca łych czę ści skła -
do wych nie wy god nych dla ów cze snej wła dzy. Zob. K. Kaź mier ska, Kon stru owa nie nar ra cji…, s. 102.

31 Pro blem sche ma tów w pre zen to wa niu hi sto rii II woj ny świa to wej i oku pa cji po ru sza ją m.in. pu -
bli ka cje: J. Ro ni kier, Mit i hi sto ria. Mi to twór cze funk cje pod ręcz ni ków szkol nych, Kra ków 2002; E. Dmi -
trów, op. cit.; A. Stęp nik, op. cit.; B. Ko rze niew ski, op. cit.; J. Waw rzy niak, op. cit.

32 Wąt ki do ty czą ce ży cia co dzien ne go po ja wia ją się we wspo mnie niach dzia ła czy ko mu ni stycz nych,
m.in. w mo men tach, kie dy chcą po ka zać róż ni ce świa to po glą do we z kon ser wa tyw nym oto cze niem.
Na przy kład Ta de usz Ha nu szek opi su je pro ble my z za war ciem związ ku mał żeń skie go przez oso bę nie -
wie rzą cą. Zob. T. Ha nu szek, Ihr ver fluch te ban di ten! [w:] O lu dziach i spra wie. Wspo mnie nia dzia ła czy
PPR z Kra kow skie go (la ta oku pa cji hi tle row skiej), oprac. A. Ko za nec ki, Kra ków 1964, s. 161.

33 Funk cja za po mi na nia, obec na w pi sar stwie wspo mnie nio wym nie tyl ko z okre su Pol ski Lu do wej,
sto so wa na jest ja ko świa do me za ło że nie ma ją ce na ce lu usu wa nie z ob ra zu woj ny i oku pa cji „ciem nych”
stron do ty czą cych wła snej zbio ro wo ści. A. Ro ku szew ska -Pa we łek, Spo łe czeń stwo pol skie w okre -
sie II woj ny świa to wej [w:] Bio gra fia a toż sa mość…, s. 25.

34 Z. Wojt ko wiak pi sze, że do 1975 r. ogło szo no w Pol sce Lu do wej 1043 kon kur sy na pa mięt ni ki
w ogó le, w tym o te ma ty ce oku pa cyj nej. Zob. Z. Wojt ko wiak, Na uki po moc ni cze hi sto rii naj now szej…, 
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Przy ję ta kon wen cja po zwa la ła na za pre zen to wa nie je dy nie tych wąt ków, któ re by ły po -
żą da ne za rów no przez au to ra, jak i wy daw cę. Naj czę ściej by ła to opo wieść uka zu ją ca
w mniej lub bar dziej bez po śred ni spo sób, jak au tor prze ciw sta wiał się na jeźdź com. O ży -
ciu co dzien nym wspo mi na no rzad ko i wpi sy wa no je w kon tekst zma gań z oku pan tem.
Jed no cze śnie pięt no wa no wszel kie po sta wy mo gą ce ucho dzić za prze jaw zgo dy na oku -
pa cyj ne po rząd ki. Moż na od nieść wręcz wra że nie, że Po la cy pod czas oku pa cji wy łącz -
nie wal czy li z wro giem lub my śle li, jak urzą dzić no we, lep sze pań stwo po za koń cze niu
woj ny. W ta ki typ pi sar stwa wpi su ją się m.in. wspo mnie nia prof. An drze ja Bo lew skie go.
W pu bli ka cji Z dro gi do Pocz da mu roz dział Ży cie w oku po wa nym Kra ko wie (w któ rym
na le ża ło by ocze ki wać in for ma cji na te mat co dzien no ści) Bo lew ski w za sa dzie po świę cił
opi so wi po cząt ków swo ich prac ba daw czych nad go spo dar ką III Rze szy oraz przy wo ła -
niu osób, któ re udzie li ły mu po mo cy po przy jeź dzie do Kra ko wa. Nie co uwa gi po świę -
cił opi so wi po sad, na ja kich pra co wał w cza sie oku pa cji – bar dziej w kon tek ście
pro wa dzo nych ba dań na uko wych niż przed sta wie nia wa run ków pra cy. Je dy nie enig ma -
tycz nie wspo mniał o bra ku wy star cza ją cych środ ków fi nan so wych na utrzy ma nie oraz
o cho ro bie żo ny35. Gdy by w ba da niach nad co dzien no ścią oprzeć się tyl ko na wspo mnie -
niach, któ re po wsta ły w tym okre sie, to trze ba by uznać, że więk szość au to rów w za sa -
dzie nie mia ła ży cia ro dzin ne go, nie po trze bo wa ła od po czyn ku, a na wet sto sun ko wo
nie wie le za bie ga ła o środ ki na utrzy ma nie – w tym opał i żyw ność. Na wet te mat pra cy
za wo do wej, o ile nie wią zał się z kon spi ra cją, dzia ła nia mi sa bo ta żo wy mi itp., był te ma -
tem nie wy god nym. Wspo mnie niom przy świe cał nie jed no krot nie dy dak tycz ny cel i uka -
za nie po żą da nych po staw, po brzmie wa ło kom ba tanc kie: „Zo bacz cie, jak wal czy li śmy”.

Ist nie nie mo de lu pi sa nia o oku pa cji po twier dza ją wy jąt ki – au tor ki pi szą ce z per spek -
ty wy dziec ka lub bar dzo mło dej oso by36. Przy ję cie ta kie go punk tu wi dze nia, uwy pu klo -
ne go na wet w war stwie ję zy ko wej (sty li zo wa nie na ję zyk kil ku na sto let niej dziew czyn ki),
po zwa la na za cho wa nie dy stan su i prze ka za nie tre ści, któ rych brak w in nych re la cjach
z te go okre su, np. chęć po sia da nia mod nych ubrań, za ba wek, fa scy na cja ki nem, ale tak -
że kon tak ty z oku pa cyj ną ad mi ni stra cją i sto su nek do niej lud no ści pol skiej. Po dob ne
ten den cje do wy ła ma nia się z obo wią zu ją ce go mo de lu moż na za ob ser wo wać we wspo -
mnie niach nie pu bli ko wa nych. Ta ki styl przed sta wia nia oku pa cji wpi su je się ra czej w typ
wspo mnień po wsta łych po 1980 r. 
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s. 87. Już w ty tu łach nie któ rych kon kur sów zo sta ły wska za ne po żą da ne tre ści oraz wy raź nie za zna czo -
no pro fil pre zen to wa nia wła snych prze żyć, np. „Nie miec ki obóz kon cen tra cyj ny ja ko szko ła sło wiań -
skich cha rak te rów”. „War to zwró cić uwa gę, że już w ty tu łach kon kur sów […] pod kre śla się oku pa cję
(a nie woj nę), oku pa cję nie miec ką (a nie ra dziec ką), zaś w kon kur sach 1948 r. woj na spro wa dza się
do spraw par ty zant ki (ale tyl ko «lu do wej» i «chłop skiej») oraz wspo mnień żoł nier skich (tzn. z woj ska
«wła ści we go»)”. Cyt. za: J. Le oń ski, Kon kur sy pa mięt ni kar skie w Pol sce. Prze gląd pro ble ma ty ki so cjo -
lo gicz nej [w:] W krę gu lu dzi mo rza. Księ ga pa miąt ko wa z oka zji 70. rocz ni cy uro dzin prof. zw. dr. hab.
Lu dwi ka Ja ni szew skie go, red. R.B. Woź niak, Szcze cin 1997, s. 207–208.

35 A. Bo lew ski, Z dro gi do Pocz da mu, Kra ków 1977, s. 26–37. 
36 Są to wspo mnie nia kon kur so we Ze no ny Stró żyk i Ire ny Bun dze wicz. Pierw sza spi sa ła swo je wspo -

mnie nia w 1974 r., a opu bli ko wa no je w 1975 r. Zob. Z. Stró żyk, W Kra ko wie i gdzie in dziej [w:] By li
wów czas dzieć mi, oprac. M. Tur ski, War sza wa 1975, s. 205–265. Dru ga spi sa ła je w 1967 r., lecz nie zo -
sta ły wy da ne. Zob. Mu zeum Hi sto rycz ne Mia sta Kra ko wa, Zbiór wspo mnień z cza sów oku pa cji,
R. 1564, I. Bun dze wicz, „Wspo mnie nia z okre su oku pa cji 1939–1945”.
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Spo sób pa trze nia na oku pa cję za czął zmie niać się na prze ło mie lat sie dem dzie sią tych
i osiem dzie sią tych XX w. Po wrót kwe stii ob ra chun ków z woj ną, któ rej istot ny ele ment sta -
no wi ło po now ne pod ję cie pro ble mu osą dze nia spraw ców zbrod ni, by ło w du żej mie rze roz -
wi nię ciem i po sze rze niem wąt ków po ru sza nych w pierw szych la tach po wo jen nych.
Do tych cza so wy mo del pi sa nia na te mat oku pa cji nie miec kiej za czy nał pę kać. W ba da niach
na uko wych na te mat oku pa cji za czę to po stu lo wać o lep sze roz po zna nie epo ki, uni ka nie po -
wierz chow no ści i uśmie rze nie emo cji, po to, by two rzyć dzie ła opar te na grun tow nych ana -
li zach, bar dziej zo biek ty wi zo wa ne, po głę bio ne i wia ry god ne37. Po nad to w la tach
osiem dzie sią tych na stą pił znacz ny wzrost po pu lar no ści po sta ci i wy da rzeń, któ re przy na le -
ża ły do nie za leż ne go od pań stwa wzor ca tra dy cji38. Skut ku je to m.in. prze no sze niem za in te -
re so wa nia spo łe czeń stwa z jed nej stro ny na oku pa cję so wiec ką, a z dru giej – na szer sze
i mniej ob cią żo ne do tych cza so wym ka no nem spoj rze nie na oku pa cję nie miec ką. Nie ba ga -
tel ną ro lę od gry wa ły tu wy daw nic twa „dru go obie go we”, wy kła dy or ga ni zo wa ne przez środo -
wi ska opo zy cyj ne w for mie tzw. la ta ją cych uni wer sy te tów, sku pia ją ce się na od kła my wa niu
hi sto rii, oraz prze ni ka nie za ka za nych do tych czas tre ści do ofi cjal nych wy daw nictw39.

Au to rzy wspo mnień przy go to wa nych po 1980 r. two rzą nar ra cje bar dziej zin dy wi du -
ali zo wa ne, któ re trud niej umie ścić w ja kimś okre ślo nym mo de lu pi sar stwa. Nie jed no krot -
nie uwy pu kla ją pro ble my do tąd po mi ja ne lub prze mil cza ne, choć – na le ży
pod kre ślić – do koń ca lat osiem dzie sią tych w pu bli ko wa nych pra cach nie mo gły po ja wić
się tre ści sprzecz ne z ofi cjal nym ob ra zem pol skiej hi sto rii. Po wra ca ją do te ma ty ki zwią -
za nej z co dzien ną eg zy sten cją i eks po nu ją swo je pry wat ne, nie jed no krot nie nie ty po we
losy. W po rów na niu z re la cja mi sprzed 1948 r. ich wspo mnie nia zo sta ły jed nak obar czo -
ne więk szą licz bą są dów war to ściu ją cych, uza sad nień ta kie go czy in ne go spo so bu po stę -
po wa nia. Obok przed sta wia nia fak tów, czę sto do ko ny wa li ich oce ny z po wo jen nej
per spek ty wy, a cza sa mi wprost po wo ły wa li się na opi nie in nych osób. Re la cje są moc no
„prze pra co wa ne”, po nie waż ich au to rzy opi sy wa li wy da rze nia sprzed kil ku dzie się ciu lat.
Upływ cza su jed no cze śnie po zwa lał spoj rzeć na oku pa cję z dy stan su, a spi sa nie wspo -
mnień nada wa ło sens czę sto dra ma tycz nym do świad cze niom, po zwa la ło udo ku men to wać
zna cze nie wła snej bio gra fii, a nie jed no krot nie roz li czyć się z wo jen nym okre sem40. Nie -
mniej tak że we wspo mnie niach z lat osiem dzie sią tych naj czę ściej bra ku je tych aspek tów
co dzien no ści, któ re łą czą się z oku pan tem, np. pra ca w urzę dach, za ła twia nie róż ne go ro -
dza ju for mal no ści, ofi cjal na roz ryw ka, kon tak ty pol sko -nie miec kie, oraz sta bu izo wa nych
te ma tów do ty czą cych oby cza jo wo ści i cie le sno ści. War to za zna czyć, że ta ki spo sób opi -
sy wa nia wła snych oku pa cyj nych prze żyć utrzy mał się w za sa dzie tak że po ro ku 1989.

Ko lej nym istot nym czyn ni kiem, któ ry wpły nął na spo sób pi sa nia na te mat co dzien -
no ści oku pa cyj nej, był wiek au to ra w cza sie woj ny. Oso by doj rza łe lub star sze, je śli pi -
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37 Z. Mań kow ski, Dzia łal ność eks ter mi na cyj na Niem ców wo bec na ro du pol skie go w la tach II woj ny
świa to wej (za rys kon cep cji syn te zy) [w:] Stan i per spek ty wy ba dań hi sto rycz nych lat woj ny i oku pa -
cji 1939–1945. Se sja 14–15 li sto pa da 1985 ro ku, War sza wa 1988, s. 112.

38 B. Ko rze niew ski, op. cit., s. 90–91.
39 A. Stęp nik, op. cit., s. 130–131.
40 K. Kaź mier ska, Do świad cze nia wo jen ne Po la ków…, s. 45; P. Fi lip kow ski, Hi sto ria mó wio na i woj -

na. Do świad cze nie obo zu kon cen tra cyj ne go w per spek ty wie nar ra cji bio gra ficz nych, Wro cław 2010,
s. 30–31; K. Sie ra kow ska, Śmierć, wy gna nie, głód w do ku men tach oso bi stych. Zie mie pol skie w la tach
Wiel kiej Woj ny 1914–1918, War sza wa 2015, s. 33–34.
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szą o co dzien no ści, kon cen tru ją się na za bie gach zwią za nych z za pew nie niem pod sta wo -
wych wa run ków eg zy sten cji, oku pa cyj nych nie do god no ściach i miej scu pra cy. Cie ka -
wym przy kła dem jest „Pa mięt nik” Fran cisz ka Ku sia (w 1939 r. miał 63 la ta), w któ rym
moż na zna leźć szcze gó ło we in for ma cje o ce nach żyw no ści, wa run kach at mos fe rycz -
nych – zwłasz cza zi mą – i moż li wo ści (lub jej bra ku) po dró żo wa nia41. Po dob ne ob sza ry,
choć w in nym sty lu, opi su je Ta de usz Se we ryn (w 1939 r. miał 45 lat). Wpraw dzie je go
wspo mnie nia no szą ty tuł Oku pa cji dzień po wsze dni, to za in te re so wa nia au to ra ogni sku -
ją się głów nie, oczy wi ście obok opi su dzia łal no ści kon spi ra cyj nej i ter ro ru oku pan ta,
na han dlu żyw no ścią, ubo że niu spo łe czeń stwa oraz za gad nie niach zwią za nych ze zdro -
wiem i lecz nic twem. Ten ostat ni wą tek po sze rza o za gad nie nia zdro wia psy chicz ne go,
al ko ho li zmu i do bro dziejstw pły ną cych z oku pa cyj ne go hu mo ru42. Z ko lei oso by, któ -
rych mło dość przy pa dła na czas oku pa cji, zde cy do wa nie czę ściej wspo mi na ją o kon tak -
tach to wa rzy skich, roz ryw ce czy wy po czyn ku. Szcze gól nie jest to do brze wi docz ne
na przy kła dzie pi sa nia o ofi cjal nym, czy li ma ją cym ze zwo le nie wro ga, ży ciu kul tu ral -
nym. Lu dzie star si ten aspekt oku pa cyj nej rze czy wi stości naj czę ściej po mi ja li lub stwier -
dza li, że Po la cy pra wie w ogó le w nim nie uczest ni czy li. Ko rzy sta ją cych z te go ty pu
roz ry wek okre śla li mia nem „wo jen nych do rob kie wi czów” lub „nie kry tycz ną czę ścią pu -
blicz no ści”43. Wśród osób, któ re ujaw ni ły, że sko rzy sta ły z ja kiejś for my roz ryw ki do -
zwo lo nej przez oku pan ta, tyl ko dwie pod czas oku pa cji by ły już w doj rza łym wie ku. War to
do dać, że ci, któ rzy „przy zna li się” do udzia łu w se an sie ki no wym czy przed sta wie niu
te atral nym lub kon cer cie ma ją cym zgo dę nie miec kich władz, spi sy wa li wspo mnie nia
przed 1948 lub po 1980 r. Moż na więc wnio sko wać, że au to rzy, pi sząc o mło do ści, przy -
zna li so bie pra wo do wy po czyn ku, roz ryw ki, a tak że do po peł nia nia błę dów. „Wpraw -
dzie od 1939 r. uzna ję za sa dę «świ nie w ki nie, Po la cy w Oświę ci mie», ale ja nie pła ci łem
na ar mię nie miec ką” – tłu ma czy swój po byt w ki nie na ga pę Sta ni sław Strze li chow ski,
w cza sie oku pa cji na sto let ni chło pak44. „Gdzie miał Po lak pójść? Do ka wiar ni? No to
prze cież nie to, co ki no” – pi sze Je rzy Se mil ski, rów nież ów cze sny na sto la tek45. Twier -
dze nie, że w ofi cjal nym ży ciu kul tu ral nym bra ła udział tyl ko zde ge ne ro wa na mło dzież,
oba la ją ży cio ry sy po szcze gól nych au to rów. Część osób, któ ra sko rzy sta ła z do zwo lo nych
przez oku pan ta form roz ryw ki, dzia ła ła w kon spi ra cji lub przy naj mniej się o nią otar ła.
We wspo mnie niach czę sto po wta rza ją się stwier dze nia: „by li śmy mło dzi” lub „chcie li -
śmy żyć i cie szyć się ży ciem mi mo oku pa cji”. Ta de usz Kwiat kow ski, pi sząc o po cząt ku
oku pa cji, stwier dza: „Nie mie li śmy jesz cze wy czu lo nej wy obraź ni na nie miec kie me to -
dy po li cyj ne. […] Oba wia li śmy się ra czej po tę pie nia ze stro ny star szej ge ne ra cji ro da -
ków. […] Ża ło ba – to nam nie od po wia da ło. Jak dłu go bo wiem ta nie wo la mia ła trwać?
Rok al bo pół to ra naj wy żej. Mie li śmy po dwa dzie ścia lat, pierw sza sa mo dziel ność, pierw -
sza mi łość, pierw sza wód ka, pierw sza praw dzi wa przy go da”46.
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41 Bi blio te ka Ja giel loń ska, Od dział Rę ko pi sów, sygn. 9067 III, F. Kuś, „Pa mięt nik”, cz. III. 
42 T. Se we ryn, Oku pa cji dzień po wsze dni, „Prze gląd Le kar ski” 1970, nr 1, s. 178–197.
43 Zob. np. J. Ja kó biec, Na dro dze stro mej i śli skiej. Au to bio gra fia so cjo lo gicz na, Kra ków 2005,

s. 181.
44 S. Strze li chow ski, Dwa la ta: gru dzień 1942 – paź dzier nik 1944, Wro cław 1972, s. 27.
45 J. Se mil ski, L. So snow ski, Ki na prze trwa ły… [w:] J. Se mil ski, J. Teo plitz, Owoc za ka za ny,

Kraków 1987, s. 48.
46 T. Kwiat kow ski, Pła ci się każ de go dnia, Kra ków 1986, s. 27.
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We wspo mnie niach osób pod czas oku pa cji mło dych, zwłasz cza męż czyzn, po brzmie -
wa ją ele men ty przy go do we, któ rych za sad ni czo brak w re la cjach osób star szych. Je den
z au to rów pi sze o od wie dzi nach w nie miec kiej księ gar ni, z któ rej on i je go ko le dzy
po pro stu kra dli pod ręcz ni ki woj sko we przy dat ne do kon spi ra cyj nych szko leń47. In ny
z ko lei nad mie nia o su to za kra pia nych oku pa cyj nych im pre zach imie ni no wych w licz -
nym gro nie zna jo mych48, jesz cze in ny o wy jaz dach do Za ko pa ne go na nar ty i bi ciu zjaz -
do wych re kor dów oraz o wy pra wie do war szaw skie go ka sy na49. Opi su jąc swo je prze ży cia
w kon wen cji przy go do wej oraz przed sta wia jąc po ten cjal ne za gro że nia i spo so by ra dze -
nia so bie z ni mi, chęt niej po mi ja ją in for ma cje z za kre su hi sto rii co dzien no ści. 

Wię cej na te mat oku pa cyj nej co dzien no ści pi szą ko bie ty50. Wy ni ka to m.in. z fak tu,
że w cza sie oku pa cji „zak ty wi zo wa ły się” (z wła snej wo li lub z po trze by chwi li). Przej -
mo wa ły w czę ści lub ca ło ści od po wie dzial ność za pro wa dze nie do mu i je go utrzy ma nie.
Utra ta mę ża czy oj ca ozna cza ła dla nich prze wró ce nie ca łej eg zy sten cji „do gó ry no ga -
mi”. Ko bie ty nie jed no krot nie wy ła my wa ły się z do tąd peł nio nych ról, po dej mo wa ły pra -
cę za wo do wą lub za rob ko wą i dzia ła ły w kon spi ra cji, a jed no cze śnie mie rzy ły się
z obo wią zu ją cym dys kur sem na te mat ko bie co ści51. Do tych cza so we wzor ce dzia ła nia sta -
ły się nie ade kwat ne w wa run kach oku pa cyj nych, trze ba by ło spro stać no wym, nie rzad -
ko dra ma tycz nym wy zwa niom. Ja ni na Hełm -Pir go po aresz to wa niu mę ża stwier dza:
„W cią gu dnia nie na le żę do sie bie – bez słu żą cej, z mat ką […], z dzieć mi, z cho ro bą
w do mu, z my ślą o uwię zio nym…”52. Ka zi mie ra Tre te ro wa w opi sie roz łą ki z mę żem
wspo mi na: „Trze ba by ło ma sa mi od mia tać śnieg z na sze go ol brzy mie go ta ra su i sprzed
do mu, co też czy ni łam. […] W do mu uło ży ły śmy się w ten spo sób z sio strą, że ona wą -
tła, od ra bia ła ro bo tę do mo wą, ja zdo by wa łam je dze nie dla ro dzi ny i zaj mo wa łam się
wszyst kim, co wy ma ga ło sił fi zycz nych”53. W ko bie cych wspo mnie niach znaj dzie my
pró bę opo wie dze nia o emo cjach, któ re to wa rzy szy ły oku pa cyj nym prze ży ciom, oraz ich
wpły wie na co dzien ną eg zy sten cję. Ha li na Kwiat kow ska, wspo mi na jąc okres po by tu na -
rze czo ne go w wię zie niu przy ul. Mon te lu pich, na pi sa ła m.in.: „Cho dzę co wto rek
pod wię zie nie w zie lo nym ka pe lu si ku, któ ry Ta de usz lu bi, i spa ce ru ję tam i z po wro tem,
tam i z po wro tem, pod groź nym spoj rze niem nie miec kie go żoł da ka trzy ma ją ce go na bra -
mie war tę. Wi dzę ma lut ką gło wę Ta de usza wy so ko nad «pa ką» przy sła nia ją cą za kra to -
wa ne okien ko je go ce li. Czu ję się jak kre tyn ka, mój spa cer to tyl ko upo ka rza ją ca, bez sil na
i ab so lut nie pa syw na czyn ność”54. Na to miast Ze no na Stró żyk od no to wa ła, ja ki emo cjo -
nal ny wpływ mia ła li kwi da cja kra kow skie go get ta na lo sy jej ro dzi ny: „Ta ta to wszyst ko
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47 S. Strze li chow ski, op. cit., s. 335.
48 Zob. np. T. Kwiat kow ski, op. cit., s. 106–108.
49 J. Stoc ki -So snow ski, Jed no ży cie, czte ry świa ty, Kra ków 1994, s. 80–89, 105–107.
50 O róż ni cach po mię dzy re la cja mi ko biet i męż czyzn pi szą np.: B. Szac ka, II woj na świa to wa

w pamię ci ro dzin nej [w:] P.T. Kwiat kow ski, L.M. Ni ja kow ski, B. Szac ka, A. Szo ciń ski, Mię dzy co dzien -
no ścią a wiel ką hi sto rią…, s. 116–118; K. Sie ra kow ska, Ko bie cy do ku ment oso bi sty z cza sów I woj ny
świa to wej ja ko źró dło hi sto rycz ne [w:] Czło wiek, spo łe czeń stwo, źró dło. Stu dia de dy ko wa ne pro fe sor
Ja dwi dze Hoff, Rze szów 2014, s. 537–545.

51 W. Grze bal ska, Od fał szy we go uni wer sa li zmu do fe ty szy za cji róż ni cy. Hi sto ria po wsta nia war -
szaw skie go i re wi zjo ni stycz ny „zwrot her sto rycz ny”, „Pa mięć i Spra wie dli wość” 2015, nr 2, s. 139–157.

52 AIPN Kr, 1/2268, J. Hełm -Pir go, [„Wspo mnie nia”], k. 23.
53 K. Tre te ro wa, Re por taż z mo je go ży cia, Wro cław 1972, s. 368.
54 H. Kwiat kow ska, Po ra chun ki z pa mię cią, Kra ków 2002, s. 37–38. 
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wi dział i […] był cał kiem stuk nię ty. Schudł też kom plet nie i sczer niał na twa rzy, a mama
wa ży ła tyl ko pięć dzie siąt czte ry ki lo z przed wo jen nych dzie więć dzie się ciu”55. Jed no -
cześnie w re la cjach są po mi ja ne te wąt ki ko bie ce go do świad cze nia, któ re nie miesz czą
się w ogól nie przy ję tych wy obra że niach i dys kur sach, jak np. pro blem prze mo cy, któ ra
ude rza ła w nie ja ko ko bie ty56.

Róż ni ce w spo so bie pi sa nia na te mat co dzien no ści są wi docz ne tak że wów czas, gdy
po rów na my re la cje ro do wi tych kra ko wian lub osób za ko rze nio nych w mie ście już
przed woj ną z re la cja mi wo jen nych mi gran tów. Po mi mo że co dzien ne tro ski do ty ka ły
jed nych i dru gich, pa trzy li na nie z zu peł nie róż nych per spek tyw. Oso by przy by łe do Kra -
ko wa do pie ro w cza sie oku pa cji zwra ca ją uwa gę na de ta le, któ re – ja ko oczy wi ste – umy -
ka ją ro do wi tym kra ko wia nom. Wy bi cie z ru ty ny dnia co dzien ne go, przede wszyst kim
zmia na miej sca za miesz ka nia, nie jed no krot nie po łą czo na z cał ko wi tą de struk cją do tych -
cza so wej eg zy sten cji, or ga ni zo wa ło ich opo wia da nie o oku pa cyj nych prze ży ciach57. I tak
na przy kład Ka ro li na Lanc ko roń ska, opi su jąc pierw sze dni po by tu w oku po wa nym mie -
ście, za uwa ży ła: „Więk szość zna jo mych wów czas jesz cze miesz ka we wła snych miesz -
ka niach, za pra sza li na śnia da nie, skrom ne nie raz, ale po da wa ne na nor mal nej por ce la nie,
ze srebr ny mi łyż ka mi i wi del ca mi”58. Wspo mnie nia ro do wi tych kra ko wian od no szą ce się
do te go okre su kon cen tru ją się w tym kon tek ście przede wszyst kim na kło po tach z za -
opa trze niem. Ich ży cie oku pa cyj ne, choć in ne od przed wo jen ne go, szyb ko prze kształ ca
się w ru ty nę59.

Re la cje wo jen nych mi gran tów za wie ra ją wąt ki, w któ rych chcą po ka zać kon trast mię -
dzy ich wo jen ną kon dy cją a do stat kiem ro do wi tych miesz kań ców mia sta. Abs tra hu jąc
od jed no stron ne go spoj rze nia na ten pro blem, to wła śnie we wspo mnie niach osób na pły -
wo wych moż na zna leźć in for ma cje, w ja kich wa run kach funk cjo no wa ły oso by za moż -
ne. Ze no na Stró żyk, prze sie dlo na wraz z ro dzi ną z Ra wi cza, tak opi sa ła ko le żan ki z kla sy:
„Nie któ re by ły na praw dę bo ga te i nic ich woj na nie tknę ła. Jed na miesz ka ła na uli cy Re -
to ry ka w sied mio po ko jo wym apar ta men cie i mia ła sa me «sta ro żyt ne» me ble”60. In for -
ma cji ta kich próż no szu kać w tek stach ro do wi tych kra ko wian, a je śli się po ja wia ją, to
je dy nie w kon tek ście po dej rzeń o współ pra cę z oku pan tem. 

Bra nie udzia łu w wy da rze niach ma ją cych miej sce w Kra ko wie rów nież ina czej po -
strze ga ne jest przez wo jen nych mi gran tów. Przy kła dem mo że być wy sta wa sztu ki ja poń -
skiej zor ga ni zo wa na w 1944 r. przez wła dze oku pa cyj ne w ra mach popularyzacji do rob ku
so jusz ni ków Nie miec. Za pre zen to wa no na niej eks po na ty sztu ki ja poń skiej po da ro wa ne
Mu zeum Na ro do we mu przez Fe lik sa Ja sień skie go w 1926 r. Uczest nic two w niej wspo -
mi na An drzej Waj da, któ ry ja ko na sto let ni chło pak przy był w cza sie oku pa cji do Kra ko -

„Zagubiona codzienność” – problemy z wykorzystaniem...
ź

r
ó

d
ło

zn
aw

st
w

o

127

55 Z. Stró żyk, op. cit., s. 239.
56 Na ten pro blem zwra ca uwa gę We ro ni ka Grze bal ska. Zob. W. Grze bal ska, Płeć po wsta nia

warszaw skie go, War sza wa 2013, s. 112–113.
57 Ga brie le Ro sen thal wska zu je na zmia nę miej sca za miesz ka nia i wy bi cie z ru ty ny dnia co dzien ne -

go ja ko czyn ni ki sty mu lu ją ce nar ra cyj ność, sprzy ja ją ce upo rząd ko wa niu do świad czeń i ła two ści ich
relacjo no wa nia. K. Kaź mier ska, Kon stru owa nie nar ra cji…, s. 87.

58 K. Lanc ko roń ska, Wspo mnie nia wo jen ne 22 X 1939 – 5 IV 1945, Kra ków 2001, s. 61.
59 Na po wsze dnie nie nie co dzien nych wy da rzeń i in ter na li zo wa nie wo jen nej co dzien no ści zwra ca

uwa gę Ka ta rzy na Sie ra kow ska. K. Sie ra kow ska, Śmierć, wy gna nie, głód…, s. 33, 232. 
60 Z. Stró żyk, op. cit., s. 229.
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wa z Ra do mia. Obok wra że nia, ja kie wy war ła na nim eks po zy cja, wspo mi na: „By ła to
za ra zem pierw sza wy sta wa zbio rów Fe lik sa Ja sień skie go […]. To też ca ła kra kow ska
inteli gen cja rzu ci ła się, by ją oglą dać”61. Nie mniej wzmia nek o wy sta wie nie znaj dzie my
w re la cjach kra kow skich ar ty stów, li te ra tów lub uczo nych.

Wo jen ne wspo mnie nia sku pio ne są głów nie na tym, co róż ni ło ży cie pod oku pa cją
od przed wo jen nej eg zy sten cji, nie zaś na tym, co po zo sta ło nie zmie nio ne. Ich au to rzy
chcie li za pew ne na pi sać coś cie ka we go i nad zwy czaj ne go62. Oku pa cyj na co dzien ność
zazwy czaj sta no wi ła tło dla wy da rzeń, któ re uzna li za war te upa mięt nie nia. Moż na też
wniosko wać, że dla wie lu osób na te re nie Kra ko wa wo jen na rze czy wi stość w wie lu
aspek tach nie róż ni ła się za sad ni czo/dra stycz nie od tej przed wo jen nej i dla te go stwier -
dzi li, że nie war to jej opi sy wać. To, co skła da ło się na ,,oku pa cyj ny dzień po wsze dni”,
uzna li po pro stu za mniej in te re su ją ce. Co dzien ność po ja wia się za zwy czaj wte dy, gdy
za cho dzą zja wi ska nie spo ty ka ne, np. gdy wy stę pu ją kło po ty z za spo ko je niem bie żą cych
po trzeb lub na stę pu je prze mie sza nie ról spo łecz nych. Do pó ki au to rom wspo mnień wy -
da je się ona oczy wi sta, jest wów czas – moż na by rzec – „nie wi dzial na”. Uobec nia się ja -
ko pro blem w nie cią gło ściach by tu, gdy jej ru ty na i po wta rzal ność ule ga ją za bu rze niu.
Co dzien ność oku pa cyj na po ja wia ją ca się w ma te ria łach wspo mnie nio wych jest co dzien -
no ścią za kłó co ną, wy trą co ną z try bów nor mal ne go funk cjo no wa nia63. Lek tu ra wspo mnień
z te go okre su po twier dza praw dzi wość stwier dze nia prof. Mar ci na Ku li, że „nie chce my
pa mię tać zja wisk, we wła snym prze ko na niu sprzecz nych z ob ra zem, któ ry ide ali zu je -
my”64. Oczy wi stym jest, że au to rzy wspo mnień przed sta wia ją oku pa cję ta ką, ja ką ją wi -
dzie li (pa mię ta li) lub ja ką chcie li wi dzieć (pa mię tać). To, co nie wy god ne, za zwy czaj jest
udzia łem „in nych”, naj czę ściej ano ni mo wych osób – oni han dlu ją z oku pan tem, uczęsz -
cza ją do ki na czy te atru oraz za ła twia ją spra wy w oku pa cyj nych urzę dach. Nie zna czy to
jed nak, że hi sto ryk jest ska za ny na po raż kę. Umie jęt ne po słu gi wa nie się warsz ta tem źró -
dło znaw czym, zna jo mość me cha ni zmów i re guł, ja ki mi rzą dzi się ten typ źró deł, oraz
epo ki, w któ rej po wsta ły, po wo du je, że za gu bio ną w licz nych re la cjach co dzien ność
można od na leźć. Za rów no wśród tre ści, któ re au tor chciał prze ka zać, jak i w tym, co
prze mil czał.
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61 An drzej Waj da o po li ty ce, o sztu ce, o so bie, oprac. M. Ma la tyń ska, War sza wa 2000, s. 118.
62 We dług Wła dy sła wa Ta tar kie wi cza jest to jed no z tzw. zja wisk pa mię ci – „zja wi sko prze wa gi

wspo mnień nie co dzien nych”. Zob. T. i W. Ta tar kie wi czo wie, Wspo mnie nia, Po znań 1981, s. 137.
63 R. Su li ma, Zni ka ją ca co dzien ność [w:] Ży cie co dzien ne Po la ków na prze ło mie XX i XXI w.,

red. R. Su li ma, Łom ża 2003, s. 234, 243; P. Ro dak, Nie co dzien na co dzien ność cza su oku pa cji,
„Znak” 2009, nr 652, s. 40–42.

64 M. Ku la, op. cit., s. 97.
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S t r e S z C z e n i e

Ma te ria ły o cha rak te rze re la cji oso bi stych są waż nym źró dłem na te mat ży cia co dzien ne go.
Jed na kich lek tu ra z okre su oku pa cji przy no si sto sun ko wo ma ło in for ma cji do ty czą cych co dzien -
no ści, a wła ści wie pew nych jej ob sza rów. Oso by, któ re spi sy wa ły swo je wo jen ne lo sy, sku pi ły się
głów nie na wąt kach mar ty ro lo gicz nych lub dzia łal no ści kon spi ra cyj nej skie ro wa nej prze ciw ko
oku pan to wi, ewen tu al nie na tym, co róż ni ło ży cie pod oku pa cją od przed wo jen nej eg zy sten cji, nie
zaś na tym,co po zo sta ło nie zmie nio ne. Wo jen na co dzien ność za zwy czaj sta no wi ła tło dla wy da -
rzeń, któ re au to rzy uzna li za war te upa mięt nie nia. Au tor ka ana li zu je czyn ni ki, któ re wpły nę ły
na mniej szą niż ocze ki wa na obec ność co dzien no ści w źró dłach wspo mnie nio wych, ta kie jak płeć
i wiek au to rów, sto pień za ko rze nie nia w lo kal nej spo łecz no ści, a przede wszyst kim czas po wsta -
nia wspo mnień. Ja ko ma te riał do ba dań po słu ży ły re la cje oso bi ste osób, któ re oku pa cję lub jej
część spę dzi ły w Kra ko wie.

Sło wa klu czo we: co dzien ność, Kra ków, oku pa cja, II woj na świa to wa, re la cje oso bi ste, wspo -
mnie nia.

S u m m A r y

Personal accounts are an important source of information concerning everyday life. However,
reports from the occupation period yield very little information regardingday to day mundanity, or
any of its specific aspects. Those who wrotedown their war fortunes were focused mostly on stories
of martyrdom or underground operationsdirected against the occupiers or on the differences in
living under occupation and before the war, rather than on the things that had not changed. Everyday
life during war time usually provided the background for the events which the authors found worthy
of mention. The author analyzes the factors that influenced the underemphasis of everyday life in
various memoirs, such as the sex and age of the authors, their sense of belonging to the local society
as well as – first and foremost – the timewhen the memoirs were written. The study material
comprises accounts of persons who spent the whole or part of the occupation in Cracow.

Key words: everydayness, Cracow, occupation, the II World War, personal accounts, memoirs.
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PRZEGLĄD�ARCHIWALNY�INSTYTUTU�PAMIĘCI�NARODOWEJ
Tom�10,�Warszawa�2017,�s.�131–140

Wiktoria Okipniuk

(Archiwum�Służby�Bezpieczeństwa�Ukrainy�w�Kijowie)

Działalność misji 
Polskiego Towarzystwa

Czerwonego Krzyża na Ukrainie
(listopad 1919 r. – kwiecień 1920 r.)

Hi�sto�ry�cy� ba�da�ją�cy� okres� re�wo�lu�cji� bol�sze�wic�kiej� oraz� dzia�ła�nia� zbroj�ne
z lat 1917–1920�na Ukra�inie�naj�czę�ściej�sku�pia�ją�się�na pro�ble�mach�glo�bal�nych
o cha�rak�te�rze�mi�li�tar�no�-po�li�tycz�nym.�Ma�ło�zna�ną�kar�tą�dzie�jów�po�zo�sta�je�na�to�-

miast�dzia�łal�ność�or�ga�ni�za�cji�do�bro�czyn�nych�і fi�lan�tro�pij�nych,�któ�ra�by�ła�przy�kła�dem
wy�jąt�ko�wej�hu�ma�ni�tar�no�ści�w cza�sach�woj�ny.�Cho�dzi�przede�wszyst�kim�o na�ro�do�we�to�-
wa�rzy�stwa�Czer�wo�ne�go�Krzy�ża.
Dzia�łal�ność�Mię�dzy�na�ro�do�we�go�Ru�chu�Czer�wo�ne�go�Krzy�ża�sta�no�wi�ła�re�ak�cję�spo�-

łe�czeń�stwa�na skut�ki�ka�ta�stro�fy�hu�ma�ni�tar�nej,�ja�kie�po�ja�wi�ły�się�w wy�ni�ku I woj�ny�świa�-
to�wej�oraz�trans�for�ma�cji�geo�po�li�tycz�nych1.�Ide�owe�za�sa�dy�te�go�ru�chu�–�hu�ma�ni�ta�ryzm,
bez�stron�ność,�neu�tral�ność,�nie�za�leż�ność�i ogól�no�do�stęp�ność,�stwa�rza�ły�moż�li�wość�udzie�-
le�nia�po�mo�cy�spo�łe�czeń�stwu�w wa�run�kach�kon�flik�tu�zbroj�ne�go�czy�po�li�tycz�ne�go�po róż�-
nych�stro�nach�fron�tów�і gra�nic�pań�stwo�wych.�
W kra�jach,�któ�re�po�ja�wi�ły�się�na ma�pie�Eu�ro�py�po roz�pa�dzie�im�pe�riów�ro�syj�skie�go

oraz�au�stro�-wę�gier�skie�go,�w la�tach 1918–1919�mia�ło�miej�sce�or�ga�ni�za�cyj�ne�ufor�mo�wa�-
nie�się�ru�chu�Czer�wo�ne�go�Krzy�ża�w po�sta�ci�je�go�na�ro�do�wych�to�wa�rzystw.�Umoż�li�wia�ły
one�współ�pra�cę�licz�nych�do�bro�czyn�nych�і spo�łecz�nych�or�ga�ni�za�cji,�któ�re�po�dzie�la�ły�idee
Mię�dzy�na�ro�do�we�go�Ru�chu�Czer�wo�ne�go�Krzy�ża�i w cza�sie�konfliktu udzie�la�ły�po�mo�cy
hu�ma�ni�tar�nej�lud�no�ści�cy�wil�nej,�któ�ra�ucier�pia�ła�w wy�ni�ku�wo�jen�nej�za�wie�ru�chy,�a tak�-
że�ran�nym�і cho�rym�żoł�nie�rzom.
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1 Czer�wo�ny�Krzyż�–�or�ga�ni�za�cja�hu�ma�ni�tar�na�utwo�rzo�na�w 1863�r.�w Szwaj�ca�rii�w ce�lu�udzie�la�nia
po�mo�cy�(bez�dys�kry�mi�na�cji)�ofia�rom�woj�ny.�Na�zwa�po�cho�dzi�od zna�ku�osób�ran�nych�i cho�rych�–�czer�-
wo�ne�go�krzy�ża�na bia�łym�tle.�Stał�się�on�tak�że�sym�bo�lem�ww.�or�ga�ni�za�cji.

05_Okipniuk:PA IPN 8  16.07.2018  18:36  Strona 131



Po�dob�nie�jak�w 1918�r.�na Ukra�inie,�gdzie�po�wsta�ło�Ukra�iń�skie�To�wa�rzy�stwo�Czer�-
wo�ne�go�Krzy�ża� (UTCzK)2,� tak�w pierwszym kwartale 1919� r.�w Pol�sce� roz�po�czę�ło
działalność�Pol�skie�To�wa�rzy�stwo�Czer�wo�ne�go�Krzy�ża�(PTCzK).�Po�trze�ba�roz�sze�rze�nia
ta�kiej�dzia�łal�no�ści�by�ła�po�dyk�to�wa�na�bez�pre�ce�den�so�wą�ska�lą�ka�ta�stro�fy�hu�ma�ni�tar�nej,
któ�ra�mia�ła�miej�sce�w dwóch�są�sied�nich�kra�jach,�bę�dą�cych�are�ną�walk�pod�czas I woj�ny
świa�to�wej.�Co�wię�cej,� dłu�gi� czas� prze�by�wa�ły� one pod zaborem і wal�czy�ły� o swo�ją
niezależ�ność.�
Opie�ra�jąc�się�na wspar�ciu�sze�ro�kich�warstw�spo�łecz�nych,�cer�kwi�i or�ga�nów�wła�dzy

swo�je�go�kra�ju,�a tak�że�otrzy�mu�jąc�od�czu�wal�ną�po�moc�za�gra�nicz�ną,�zwłasz�cza�od pol�-
skiej�dia�spo�ry�w USA�і Ka�na�dzie,�PTCzK�w la�tach 1919–1920�by�ło�w sta�nie�po�sze�rzyć
gra�ni�ce�wła�snych�sta�cjo�nar�nych�і prze�no�śnych�in�sty�tu�cji.�Pod je�go�pa�tro�na�tem�funk�cjo�-
no�wa�ło�przede�wszyst�kim 28�szpi�ta�li,�z cze�go 15�fron�to�wych,�a tak�że�kil�ka�sa�ni�tar�nych
і za�opa�trze�nio�wych�po�cią�gów3.�Mia�ły�one�udzie�lać�re�gu�lar�nej�po�mo�cy�lud�no�ści,�któ�ra
ucier�pia�ła�za�rów�no�w Pol�sce,�jak�і za jej�wschod�ni�mi�gra�ni�ca�mi,�głów�nie�tam,�gdzie�trwa�-
ła�wal�ka�zbroj�na�–�na te�ry�to�rium�Ukra�iny,�Bia�ło�ru�si�i Ro�sji4.�
Ogra�ni�cze�nia�fi�nan�so�we�i or�ga�ni�za�cyj�ne�PTCzK�oraz brak�sta�bi�li�za�cji�po�li�tycz�nej

na ukra�iń�skich�zie�miach�nie�sprzy�ja�ły�posze�rza�niu�dzia�łal�no�ści�to�wa�rzy�stwa�na Ukrainie,
gdzie�na po�moc�ocze�ki�wa�ły�mi�lio�ny�osób.�W tym�przy�pad�ku�PTCzK�głów�nie�cho�dzi�ło
o wy�raz�so�li�dar�no�ści�ze�swo�imi�współ�o�by�wa�te�la�mi�–�Po�la�ka�mi,�któ�rzy�z róż�nych�po�wo�-
dów�zna�leź�li� się�po�za�gra�ni�ca�mi�ojczyzny,�ucier�pie�li�na ob�czyź�nie�na sku�tek�woj�ny
і politycz�nych�trans�for�ma�cji.�
Opie�ki�PTCzK�po�trze�bo�wa�ły�róż�ne�oso�by,�szcze�gól�nie�cy�wi�le,�któ�rzy�zo�sta�li�przy�-

mu�so�wo�prze�sie�dle�ni�z Pol�ski�w głąb�Ro�sji�w ra�mach�dzia�łań�ewa�ku�acyj�nych�w cza�-
sie I woj�ny�świa�to�wej.�We�dług�nie�któ�rych�da�nych�tyl�ko�w by�łych�gu�ber�niach�Im�pe�rium
Ro�syj�skie�go�zna�la�zło�się�po�nad 700�tys.�Po�la�ków5.�O tym,�że�ich�znacz�na�licz�ba�po�zo�-
sta�ła�na Ukra�inie,�świad�czyć�mo�że�wy�kaz�spo�rzą�dzo�ny�w stycz�niu 1918�r.�przez�człon�ka
Ko�mi�te�tu�Wy�ko�naw�cze�go�Kra�jo�wej�Ra�dy�ds.�Bie�żeń�ców�URL Sta�ni�sła�wa�Mo�ska�lew�-
skie�go6.�W do�ku�men�cie�tym�po�da�no�licz�bę�prze�sie�dleń�ców�(bie�żeń�ców)�z Kró�le�stwa
Polskie�go�we�dług�gu�ber�ni,�ich�po�cho�dze�nia�і miej�sca�tym�cza�so�we�go�prze�by�wa�nia:
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2 Kon�cep�cji� ru�chu�Czer�wo�ne�go�Krzy�ża� i roz�wi�nię�ciu� je�go� dzia�łal�no�ści� na te�ry�to�rium�Ukra�iny
w latach 1867–1920�po�świę�co�no�roz�pra�wę�dok�tor�ską�Ser�hi�ja�Kar�ma�lu�ka.�Cho�dzi�tu�przede�wszyst�kim
o pra�ce�Ro�syj�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Czer�wo�ne�go�Krzy�ża�(RTCzK),�a tak�że�po�je�dyn�cze�fak�ty�współ�pra�cy
UTCzK�z na�ro�do�wy�mi�to�wa�rzy�stwa�mi�Czer�wo�ne�go�Krzy�ża:�Pol�ski,�Au�strii,�USA,�Włoch�oraz�z Mię�-
dzy�na�ro�do�wym�Czer�wo�nym�Krzy�żem.�Zob.�S.P.�Kar�ma�luk,�Di�jal�nist’�or�ha�ni�za�cij�Czer�wo�no�ho�Chre�sta
w Ukra�ji�ni�w 1867–1920�rr.,�Ka�mie�niec�Po�dol�ski 1998.�

3 A.�Ko�ło�dziej�czuk,�Pol�ski�Czer�wo�ny�Krzyż [w:]�En�cy�klo�pe�dia�Hi�sto�rii�Dru�giej�Rze�czy�po�spo�li�tej,
red.�J.�Pi�ła�to�wicz,�War�sza�wa 1999,�s. 317.

4 Na te�mat�dzia�łal�no�ści�PTCzK�w Ro�sji�w la�tach 1920–1937�zob.�Z.�Woł�ło�wi�czo�wa,�Sie�dem�na�ście
lat�pra�cy�Pol�skie�go�Czer�wo�ne�go�Krzy�ża�w Ro�sji�So�wiec�kiej,�„Pol�ski�Czer�wo�ny�Krzyż” 1937,�nr 6,�
s. 157–159;�Bez� są�du,� świad�ków� i pra�wa… Li�sty� z wię�zień,� ła�grów� i ze�sła�nia�do De�le�ga�tu�ry�PCK
w Moskwie 1924–1937,�red.�R. Dzwon�kow�ski,�Lu�blin 2002.�

5 Т.�Ły�cha�czo�wa,�Po�lś�ki�or�ha�ni�za�ci�ji�do�po�mo�hy�żer�twam�wij�ny�w sys�te�mi�der�żaw�no�ji�ta�su�spil�no�ji
opi�ky�nad bi�żen�cja�my�na Scho�di�(1914–1921�rr.) [w:]�Pol�ska�dy�plo�ma�cja�na Wscho�dzie�w XX –�po�cząt�-
kach XXI wie�ku,�red.�H.�Stroński,�G.�Seroczyński,�Olsz�tyn–Char�ków 2010,�s. 49.

6 Ł.�Żwań�ko,�Pro�błe�ma�re�ewa�ku�aci�ji�po�lś�kych�bi�żen�ciw�za do�by�Ukra�jinś�ko�ji�Na�rod�no�ji�Re�spu�bli�-
ky�ta Het’ma�na�tu�Paw�ła�Sko�ro�padś�ko�ho�(1917–1918�rr.) [w:]�Pol�ska�dy�plo�ma�cja�na Wscho�dzie…,�s. 56.
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Wwy�ni�ku�przy�mu�so�wych�prze�sie�dleń�na te�ry�to�rium�Ukra�iny�tym�cza�so�we�schro�nie�-
nie�zna�la�zło�co�naj�mniej 119,5�tys.�uchodź�ców�z ziem�pol�skich.�Za�uważ�my,�że�przed�sta�-
wio�ne�wy�żej�in�for�ma�cje�nie�uwzględ�nia�ły�wszyst�kich�prze�sie�dleń�ców, а�je�dy�nie�tych,
któ�rzy�prze�by�wa�li�w ewi�den�cji�і pod pa�tro�na�tem�organizacji spo�łecz�nych.�Na tej�pod�sta�-
wie�moż�na�przy�pusz�czać,�że�osób� tej�ka�te�go�rii�by�ło�znacznie wię�cej.�Nie�wąt�pli�wie,
większość�z nich�ucier�pia�ła�pod�czas�woj�ny�i mia�ła�na�dzie�ję�na po�wrót�do oj�czy�zny.�
Na Ukra�inie�znaj�do�wa�ła�się�też�ogrom�na�licz�ba�Po�la�ków�–�żoł�nie�rzy�oraz�ofi�ce�rów

ar�mii�róż�nych�państw.�Nie�któ�rzy�z nich,�przymusowo zmobilizowani do ar�mii�ro�syj�skiej,
po upad�ku�ca�ra�tu�de�zer�te�ro�wa�li�lub�wstę�po�wa�li�do for�ma�cji�zbroj�nych,�któ�re�pod róż�ny�-
mi�sztan�da�ra�mi�dzia�ła�ły�na ukra�iń�skich�zie�miach.�In�ni,�jak�by�li�woj�sko�wi�ar�mii�au�stro�-
-wę�gier�skiej� i nie�miec�kiej,� prze�by�wa�li� na Ukra�inie� jako jeńcy wo�jen�ni.�Wszyst�kie
wy�mie�nio�ne�ka�te�go�rie�woj�sko�wych�mia�ły�ogrom�ną�licz�bę�osób ran�nych,�ka�le�kich�і do�-
tknię�tych�cho�ro�ba�mi.�W la�tach 1917–1921�szcze�gól�ne�go�zna�cze�nia�na�bra�ły�kwestie udzie�-
le�nia�im�po�mo�cy�hu�ma�ni�tar�nej�oraz�umoż�li�wie�nia po�wro�tu�do oj�czy�zny.�
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Nazwa�
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Charkowska 206 253 5291 3028 532 463 1192 688 7249 18�902

Chersońska 75 214 908 351 266 111 634 266 1713 4538

Czerni-��

howska
124 216 5937 5888 254 260 547 277 3642 17�145

Kateryno-

sławska
184 191 4495 2894 431 316 1362 609 13�498 23�980

Kijowska 250 369 10�068 6250 708 736 1772 291 9420 29�864

Podolska 239 100 656 621 144 85 230 56 1650 3781

Połtawska 70 193 3258 1611 765 700 567 338 5125 12�627

Tawryjska 29 3 706 538 19 17 72 65 720 2169

Wołyńska 175 322 2950 871 132 51 280 38 1681 6500

Razem 1352 1861 34�269 22�052 3251 2739 6656 2628 44�698 119�506
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Do prze�wro�tu�paź�dzier�ni�ko�we�go�w 1917�r.�spra�wa�mi�pol�skich�bie�żeń�ców zaj�mo�wa�ły
się�za�rów�no�or�ga�ny�pań�stwo�we,�jak�i wy�spe�cja�li�zo�wa�ne�or�ga�ni�za�cje�spo�łecz�ne.�Ich�dzia�-
łal�ność�by�ła�za�bez�pie�czo�na�dzię�ki�da�ro�wi�znom,�a tak�że�fi�nan�so�wa�niu�z bu�dże�tu�Im�pe�-
rium�Ro�syj�skie�go, а�po�tem�–�Rzą�du�Tym�cza�so�we�go.�Za cza�sów�URL�і Het�ma�na�tu�Paw�ła
Sko�ro�padś�kie�go�tak�że�by�ły�wy�dzie�la�ne�środ�ki�ze�skar�bu�pań�stwa�na udzie�la�nie�od�po�-
wied�niej�po�mo�cy�oraz�pro�wa�dze�nie�akcji re�pa�tria�cyj�nych.�Te�dzia�ła�nia�skoń�czy�ły�się�wraz
z przy�by�ciem�na Ukra�inę�bol�sze�wi�ków�і roz�sze�rze�niem�„czer�wo�ne�go”�ter�ro�ru. W 1918 r.
prak�tycz�nie�wstrzy�ma�ły�swo�ją�dzia�łal�ność�wszyst�kie�pol�skie�to�wa�rzy�stwa�oraz�or�ga�ni�-
za�cje�po�mo�cy�ofia�rom�woj�ny7.�Na�stęp�nie,�bio�rąc�pod uwa�gę�za�ostrze�nie�sto�sun�ków�mię�-
dzy�Rzecz�po�spo�li�tą�i Ro�sją�bol�sze�wic�ką�(od lu�te�go 1919�r.�trwa�ły�dzia�ła�nia�wo�jen�ne
na fron�cie�pol�sko�-ro�syj�skim,�któ�re�pro�wa�dzo�no�wzdłuż�Nie�mna�i Pry�pe�ci),�położenie
uchodź�ców�na Ukra�inie�znacz�nie�się�po�gor�szy�ło.�
W ta�kiej�sy�tu�acji�PTCzK�w 1919�r.�pod�ję�ło�kil�ka�prób�wy�sła�nia�swo�ich�przed�sta�wi�-

cie�li�w ce�lu�udzie�le�nia�po�mo�cy�pol�skiej�lud�no�ści.�We�wrze�śniu�i na po�cząt�ku�paź�dzier�ni�-
ka 1919�r.�w Ode�ssie�dzia�ła�ła�pol�sko�-ame�ry�kań�ska�mi�sja�Czer�wo�ne�go�Krzy�ża,�któ�ra
ro�dzi�nom�żoł�nie�rzy 4.�Dy�wi�zji�Strzel�ców�Pol�skich�or�ga�ni�zo�wa�ła�powrót do oj�czy�zny8.
W paź�dzier�ni�ku 1919�r.�w Ka�mień�cu�Po�dol�skim�prze�by�wa�ła�mi�sja�PTCzK,�któ�ra�oma�-
wia�ła�z pra�cow�ni�ka�mi�Mi�ni�ster�stwa�Zdro�wia�oraz�Opie�ki�Dy�rek�to�ria�tu�URL�kwe�stie�re�-
pa�tria�cji�pol�skich�jeń�ców�wo�jen�nych9.�
Pod ko�niec�li�sto�pa�da 1919�r.�do Ki�jo�wa,�w któ�rym�na po�cząt�ku I woj�ny�świa�to�wej

prze�by�wa�ło�kil�ka�dzie�siąt�ty�się�cy�Po�la�ków (bie�żeń�ców і prze�sie�dleń�ców)10,�skie�ro�wa�no
mi�sję�PTCzK.�Mia�ła�ona�udzie�lać�im�m.in.�po�mo�cy�me�dycz�nej�i żyw�no�ścio�wej�w cza�sie
przy�go�to�wań�do wy�jaz�du�do oj�czy�zny.�W li�te�ra�tu�rze�hi�sto�rycz�nej�bra�ku�je�jed�nak�wzmia�-
nek�na te�mat�tej�ak�cji11.
Ce�lem�ni�niej�szego artykułu jest�przy�bli�że�nie�oko�licz�no�ści�zwią�za�nych�z or�ga�ni�za�cją

wspo�mnia�nej�mi�sji,�jej�przy�by�ciem�na Ukra�inę�і re�ali�za�cją�po�sta�wio�nych�przed nią�za�-
dań.�Pod�sta�wą�źró�dło�wą�są�do�ku�men�ty�z ze�spo�łu�ar�chi�wal�ne�go�Lu�do�we�go�Ko�mi�sa�ria�tu
Spraw�Za�gra�nicz�nych�Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej (USRS),�któ�ry
znaj�du�je�się�w Cen�tral�nym�Ar�chi�wum�Pań�stwo�wym�Wyż�szych�Or�ga�nów�Wła�dzy�oraz
Za�rzą�du�Ukra�iny�(CDA�WO).�Są�to�ak�ta�do�ty�czą�ce�kontak�tów�mi�sji�PTCzK�z cen�tra�lą

Wiktoria Okipniuk
H

is
to

r
ia

 i
 u

st
r

ó
j

134

7 T.�Ły�cha�czo�wa,�op.�cit.,�s. 49.
8 Cho�dzi�o pol�ską�for�ma�cję�zbroj�ną�pod do�wódz�twem�by�łe�go�ofi�ce�ra�ar�mii�ro�syj�skiej�Lu�cja�na�Że�li�-

gow�skie�go,�któ�rej�two�rze�nie�roz�po�czę�to�w 1918�r.�na Ku�ba�niu.�W grud�niu 1918�r.�jed�nost�ka�przy�by�ła�do
Ode�ssy,�gdzie�dzię�ki�dzia�ła�niom�pro�wa�dzo�nym�przez�Kon�su�lat�RP�w Ode�ssie�w stycz�niu–mar�cu�1919 r.
zwięk�szy�ła�swój�stan�oso�bo�wy�i zo�sta�ła�prze�for�mo�wa�na�na 4.�Dy�wi�zję�Strzel�ców�Pol�skich.�W wy�ni�ku
ofen�sy�wy�bol�sze�wi�ków�w no�cy�z 3�na 4 IV 1919�r.�od�by�ła�się�ewa�ku�acja�dy�wi�zji�przez�Be�sa�ra�bię
do Polski.� In�for�ma�cje�na te�mat�wspo�mnia�nej�mi�sji�pol�sko�-ame�ry�kań�skiej�znaj�du�ją�się�w pu�bli�ka�cji
T. Ciesiel�skie�go,�po�świę�co�nej�dzia�łal�no�ści�Kon�su�la�tu�RP�w Ode�ssie.�Zob.�Т.�Cie�siel�ski,�Kon�su�lat�pol�ski
w Ode�ssie 1919–1920 [w:]�Pol�ska�dy�plo�ma�cja�na Wscho�dzie…,�s. 97.

9 S.P.�Kar�ma�luk,�op.�cit.,�s. 158.
10 Zob.�T.�Skal�ski,�Ter�ror�i cier�pie�nie:�Ko�ściół�ka�to�lic�ki�na Ukra�inie 1900–1932.�Wspo�mnie�nia,

Kraków 2008,�s. 93.
11 W�wymienionej pu�bli�ka�cji�T.�Cie�siel�ski�twier�dzi,�że�w lu�tym 1920�r.�w Ty�ra�spo�lu�dzia�ła�ła�mi�sja

PTCzK,�któ�ra�udzie�la�ła�po�mo�cy�bie�żeń�com ocze�ku�ją�cym�na prze�pra�wę�do ru�muń�skich�Ben�der.�Cho�dzi
więc�o mi�sję,�któ�ra�mia�ła�pra�co�wać�w Ki�jo�wie,�jed�nak�z po�wo�du�za�gro�że�nia�ze�stro�ny�zde�mo�ra�li�zo�wa�-
nych�for�ma�cji�zbroj�nych�zo�sta�ła�zmu�szo�na�prze�nieść�się�na po�łu�dnie�Ukra�iny.�Au�tor�wspo�mi�na�też�o przy�-
czy�nach,�dla�któ�rych�na�stą�pił�po�dział�mi�sji�na dwie�czę�ści.
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w War�sza�wie�oraz administracją USRS,�korespon�den�cja�służ�bo�wa�Re�wo�lu�cyj�nej�Ra�dy
Woj�sko�wej�Fron�tu�Po�łu�dnio�wo�-Za�chod�nie�go�Ar�mii�Czer�wo�nej�i 12.�Ar�mii�oraz�Spe�cjal�-
ne�go�Od�dzia�łu�Fron�tu�Po�łu�dnio�wo�-Zachod�nie�go�w sprawie dzia�łal�no�ści�mi�sji,�a także
materiały po�sie�dzeń� ro�syj�sko�-ukra�iń�sko�-pol�skiej� Ko�mi�sji� Mie�sza�nej� ds.� Re�pa�tria�cji
w Mo�skwie.�Wśród�wy�mie�nio�nych�źródeł znaj�du�je�się�też�no�tat�ka�(bez�pod�pi�su�і da�ty),
praw�do�po�dob�nie�au�tor�stwa�jed�ne�go�z człon�ków�wspo�mnia�nej�mi�sji,�na te�mat�jej�dzia�łal�-
no�ści�na Ukra�inie12.
Zamysł�wy�sła�nia�do�Ki�jo�wa�de�le�ga�cji�PTCzK�po�ja�wił�się�wśród�pol�skich�or�ga�ni�za�cji

do�bro�czyn�nych�jesz�cze�wio�sną 1919�r.13 W ma�ju�te�go�ro�ku�przy�go�to�wa�no�od�po�wied�ni
pro�jekt,�któ�ry�za�kła�dał�udzie�le�nie�bie�żeń�com і pol�skiej�lud�no�ści�na Ukra�inie�róż�no�rod�-
nych�form�po�mo�cy�hu�ma�ni�tar�nej:�medycznej,�żyw�no�ścio�wej,�za�bez�pie�cze�nia�w odzież
oraz�in�ne�przed�mio�ty�pierw�szej�po�trze�by.�W ce�lu�je�go�re�ali�za�cji�Po�łu�dnio�wo�-Wschod�ni
Od�dział�PTCzK�zwró�cił�się�o po�moc�do władz�pol�skich,�przed�sta�wi�cie�li�innych państw,
Ame�ry�kań�skiego�Czer�wo�ne�go�Krzy�ża�oraz�Mi�sji�Ame�ry�kań�skie�go Wy�dzia�łu Ra�tun�ko�-
we�go.�Dzia�łal�ność�ta�zo�sta�ła�zin�ten�sy�fi�ko�wa�na�w lip�cu 1919�r.,�gdy�do War�sza�wy�do�tar�-
ły�wia�do�mo�ści,� że�ofia�ra�mi� so�wiec�kie�go� ter�ro�ru�w Ki�jo�wie� sta�ła� się� znacz�na� licz�ba
Po�la�ków�–�w pierw�szej�ko�lej�no�ści�człon�ko�wie�ro�dzin�ary�sto�kra�tycz�nych�i miesz�czań�-
skich�oraz�przed�sta�wi�cie�le�in�te�li�gen�cji14.�
Przy Po�łu�dnio�wo�-Wschod�nim�Od�dzia�le�PTCzK�utwo�rzo�no�m.in.�ko�mi�sje:�sa�ni�tar�ną,

ży�wie�nio�wą,�odzie�żo�wą�i praw�ną.�Te�struk�tu�ry�mia�ły�opra�co�wać�pla�ny�ewa�ku�acji�re�pa�-
trian�tów,�skła�da�ły�za�po�trze�bo�wa�nie�na róż�ne�pro�duk�ty,�nie�zbęd�ne�do za�bez�pie�cze�nia�po�-
trzeb�bie�żeń�ców itd.�Waż�ną�ro�lę�peł�ni�ła�ko�mi�sja�praw�na,�któ�ra�opra�co�wy�wa�ła�za�sa�dy,
we�dług�któ�rych�mia�ły�się�od�by�wać�kon�tak�ty�z rzą�dem�bol�sze�wic�kim,�a tak�że�okre�śla�ła
gro�no�osób�(w po�ro�zu�mie�niu�ze�stro�ną�so�wiec�ką),�o któ�re�mia�ła�roz�sze�rzać�się�dzia�łal�-
ność�mi�sji.
W dru�giej�po�ło�wie 1919�r.�PTCzK�otrzy�ma�ło�od mię�dzy�na�ro�do�wych�or�ga�ni�za�cji�hu�-

ma�ni�tar�nych�oraz�pol�skie�go�rzą�du�gwa�ran�cje�za�bez�pie�cze�nia�ma�te�rial�ne�go�i fi�nan�so�we�-
go� dzia�łal�no�ści� mi�sji� w Ki�jo�wie.� Szcze�gól�ną� po�moc� za�ofia�ro�wa�li� przed�sta�wi�cie�le
Ame�ry�kań�skie�go�Czer�wo�ne�go�Krzy�ża,�któ�rzy�po�in�for�mo�wa�li�m.in.�o go�to�wo�ści�prze�ka�-
za�nia�wa�go�nu�cie�płej�odzie�ży�oraz�me�dy�ka�men�tów.�Ame�ry�kań�ska�Mi�sja�Do�ży�wia�nia
Dzie�ci�przy�go�to�wa�ła�do�dat�ko�wy�wa�gon�„dzie�cię�cych�por�cji”,�któ�re�za�wie�ra�ły�m.in.�cu�-
kier,�mle�ko�i kon�ser�wy.�Z Pol�ski�mia�ły�przy�być�ta�kie�pro�duk�ty�jak�my�dło,�ka�kao�oraz
her�ba�ta.�Na po�cząt�ku�paź�dzier�ni�ka 1919�r.�zgro�ma�dzo�no�też�środ�ki�fi�nan�so�we�li�czą�ce�nie�-
mal 800�tys.�ma�rek�і 250�tys.�ru�bli.
Ko�lej�nym�eta�pem�by�ła�or�ga�ni�za�cja�per�so�ne�lu�mi�sji. 18�paź�dzier�ni�ka 1919�r.�Głów�ny

Za�rząd�PTCzK�w War�sza�wie�po�sta�no�wił�wy�słać�do Ki�jo�wa�pięć�osób:�Sta�ni�sła�wa�Zie�-
liń�skie�go� (prze�wod�ni�czą�cy),�Kon�stan�te�go�Za�le�skie�go,�Dasz�kie�wi�cza,�Nie�dziel�skie�go
і Prat�kow�skie�go�(zna�ne�są�tyl�ko�ich�na�zwi�ska). 7�li�sto�pa�da 1919�r.�po�ciąg�mi�sji�(wa�gon
pa�sa�żer�ski�i trzy�to�wa�ro�we)�opu�ścił�War�sza�wę�і ru�szył�w kie�run�ku�Ki�jo�wa. 12�li�sto�pa�da
prze�kro�czył�gra�ni�cę�pol�sko�-ru�muń�ską, а 28�li�sto�pa�da�ru�muń�sko�-ukra�iń�ską�w okolicy Ben�-
de�ry. 10�grud�nia 1919�r.�skład�przy�był�do Ki�jo�wa.�W tym�cza�sie�mia�sto�by�ło�za�ję�te�przez
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12 CDA�WO�Ukra�ji�ny,�f. 4,�op. 1,�spr. 30,�k. 26–34.
13 Ibi�dem,�k. 26.
14 Ibi�dem.
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jed�nost�ki�woj�sko�we�„bia�łych”�pod do�wódz�twem�ge�ne�ra�ła�Аbrama Dra�go�mirowа.�Mi�sja
nie�mo�gła�jed�nak�w peł�ni�roz�po�cząć�dzia�łal�no�ści.�W mie�ście�pa�no�wał�cha�os,�a w ocze�ki�-
wa�niu�na zbli�ża�ją�ce�się�woj�ska�Ar�mii�Czer�wo�nej�po�stę�po�wa�ła�de�mo�ra�li�za�cja�jed�no�stek
bia�ło�gwar�dzi�stów.�Sze�rzy�ły�się�ma�so�we�gra�bie�że�і prze�moc.�Za�raz�po przy�by�ciu�mi�sji,
ran�kiem 11�grud�nia 1919�r.,�wa�go�ny�PTCzK�pró�bo�wa�li�na dwor�cu�ko�le�jo�wym�ogra�bić
żoł�nie�rze�z po�cią�gu�pan�cer�ne�go,�któ�ry�stał�nie�opo�dal.�Pra�cow�ni�cy�mi�sji�doszli�do wnios-
ku,�że�w ta�kich�wa�run�kach�w Ki�jo�wie�nie�ma�moż�li�wo�ści�pra�cy,�a 12 grud�nia 1919�r.
zosta�li�zmu�sze�ni�do po�wro�tu.�Ze�wzglę�du�na dzia�ła�nia�wo�jen�ne�po�ciąg�po�ru�szał�się�bardzo
po�wo�li. 28�grud�nia 1919�r.�nie�opo�dal�Żme�ryn�ki�kie�row�ni�cy�mi�sji,�otrzy�maw�szy�in�for�ma�-
cje�o zdo�by�ciu�te�go�mia�sta�przez�od�dział�ata�ma�na�Sze�pe�la,�za�wró�ci�li�w kie�run�ku�po�łud-
nio�wym�–�na Ode�ssę. 4�stycz�nia 1920�r.�po�ciąg�przy�był�do sta�cji�Roz�dil�na.�Tu�taj�oka�za�ło
się,�że�w po�bli�skim�Ty�ra�spo�lu,�gdzie�znaj�do�wa�ło�się�przej�ście�gra�nicz�ne�z Ru�mu�nią,�ze�-
bra�ło�się�w przy�bli�że�niu�ty�siąc�Po�laków.�Wszy�scy�ucie�ka�li�przed „czer�wo�nym”�ter�ro�rem
і pra�gnę�li�po�wró�cić�do oj�czy�zny.�Przej�ście�na ru�muń�ską�stro�nę�by�ło�jed�nak�utrud�nio�ne,
po�nie�waż�most�pro�wa�dzą�cy�przez�Dniestr�zo�stał�znisz�czo�ny.�Z Ty�ra�spo�la�do po�ło�żo�ne�go
na prze�ciw�le�głym�brze�gu�Ben�de�ry�moż�na�by�ło�do�stać�się�je�dy�nie�ło�dzią.�Do�pó�ki�lód�nie
po�ja�wił�się�na rze�ce,�dopóty w cią�gu�do�by�do Ru�mu�nii�prze�pra�wia�ło�się�je�dy�nie 35�osób15.
Zebrani w Ty�ra�spo�lu�pol�scy�bie�żeń�cy�nie�mie�li�m.in.�pod�sta�wo�wych�środ�ków�żyw�no�ścio�-
wych�i hi�gie�nicz�nych�oraz�po�trze�bo�wa�li�po�mo�cy.�Dla�te�go�też�mi�sja�PTCzK 7�stycz�-
nia 1920�r.�za�czę�ła�za�opa�try�wać�ich�w je�dze�nie,�me�dy�ka�men�ty�і bie�li�znę,�wy�ko�ny�wa�no
de�zyn�fek�cję,�or�ga�ni�zo�wa�no�ką�pie�le�itd.�W cią�gu�pierw�sze�go�mie�sią�ca�udzie�lo�no�po�mo�-
cy�nie�mal 1300�oso�bom16.
Człon�ko�wie�mi�sji�dzia�ła�li�w ści�słym�kon�tak�cie�z przed�sta�wi�cie�lem�Kon�su�la�tu�RP

w Ode�ssie17.�W grud�niu 1919�r.�kon�sul�Sta�ni�sław�Sro�kow�ski�do po�mo�cy�w Ty�ra�spo�lu�wy�-
zna�czył�Wik�to�ra�Il�cze�wiczа�(na�zwi�ska�je�go�po�przed�ni�ków�to�Bahr�і Że�liń�ski)18.�Il�cze�-
wicz� zaj�mo�wał� się� m.in.� wy�sta�wia�niem� pasz�por�tów,� kon�tro�lo�wał� prze�bieg� ak�cji
re�pa�tria�cyj�nej,�spo�rzą�dzał�wy�kaz�pol�skich�bie�żeń�ców,�któ�rzy�przy�go�to�wy�wa�li�się�do prze�-
kro�cze�nia�gra�ni�cy.�Wspo�mnia�ny�dokument miał�spe�cjal�ny�cha�rak�ter.�Uzgod�nio�no�bo�-
wiem,� że� licz�ba� Po�la�ków,� któ�ra� przej�dzie� do Ru�mu�nii,� bę�dzie� od�po�wia�dać� licz�bie
Po�la�ków,�któ�rzy�przy�by�li�do Ty�ra�spo�la.�Pro�wa�dze�nie�tej�li�sty�by�ło�kon�tro�lo�wa�ne�przez
spe�cjal�ną�ko�mi�sję�utwo�rzo�ną�z sa�mych�bie�żeń�ców19.
Przez�pe�wien�czas�gra�ni�ca�by�ła�za�mknię�ta.�Po jej�otwar�ciu 2�lu�te�go 1920�r.�trzech

człon�ków�mi�sji�–�Dasz�kie�wicz,�Nie�dziel�ski�і Prat�kow�ski�prze�pra�wi�ło�się�do Ben�dery,
gdzie�za�ję�li�się�or�ga�ni�za�cją�pię�cio�dnio�wej�kwa�ran�tan�ny�bie�żeń�ców.�Na�to�miast�kie�row�nik
mi�sji�Zie�liń�ski� oraz� je�go� pod�wład�ny�Za�le�ski,� a tak�że� czte�rej� człon�ko�wie� per�so�ne�lu:
Włady�sław�Łu�ka�sze�wicz,�Mi�chał�Niedź�wia�łow�ski,�Wła�dy�sław�Mi�le�wicz�oraz�Вazy�li
Łyson�–�po�zo�sta�li�w Ty�ra�spo�lu.�
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15 T.�Cie�siel�ski,�op.�cit.,�s. 96.
16 CDA�WO�Ukra�ji�ny,�f. 4,�op. 1,�spr. 30,�k. 27.
17 Kon�su�lat�RP�w Ode�ssie�roz�po�czął�dzia�łal�ność 5 I 1919�r.�Pierw�szym�kon�su�lem�mia�no�wa�no�Ze�no�-

na�Be�li�nę�-Brzo�zow�skie�go.�Po za�ję�ciu�Ode�ssy�przez�Ar�mię�Czer�wo�ną�na�stą�pi�ła�prze�rwa�w pra�cy�placówki,
któ�ra�trwa�ła�od po�cząt�ku�kwiet�nia�do pierw�szych�dni�wrze�śnia 1919�r. 20�wrze�śnia�wy�zna�czo�no�no�we�-
go�kon�su�la.�Zo�stał�nim�Sta�ni�sław�Sro�kow�ski,�któ�ry�przy�był�do Ode�ssy�pod ko�niec�paź�dzier�ni�ka 1919 r.
i kie�ro�wał�pra�ca�mi�kon�su�la�tu�do po�cząt�ku�lu�te�go 1920�r.

18 T.�Cie�siel�ski,�op.�cit.,�s. 93.
19 CDA�WO�Ukra�ji�ny,�f. 4,�op. 1,�spr. 30,�k. 22, 29.

05_Okipniuk:PA IPN 8  16.07.2018  18:36  Strona 136



Nа�po�cząt�ku�lu�te�go 1920�r.�z po�wo�du�szyb�kie�go�po�stę�pu�Ar�mii�Czer�wo�nej�w kie�run�-
ku�po�łudnio�wym�od�by�ła�się�ewa�ku�acja�kon�su�la�tu�z Ode�ssy.�Zgod�nie�z roz�po�rzą�dze�niem
kon�su�la�wraz�z je�go�pra�cow�ni�ka�mi�mia�ło�wy�je�chać�w przy�bli�że�niu�od 1000�do 1200�bie�-
żeń�ców. 5�lu�te�go�spe�cjal�nym�po�cią�giem�(59�wa�go�nów)�do�tar�li�oni�do Ty�ra�spo�la.�Kon�sul
Sro�kow�ski� roz�po�czął� też� roz�mo�wy� ze� stro�ną� ru�muń�ską� na te�mat� udzie�le�nia� zgo�dy
na przej�ście�gra�ni�cy�za�rów�no�no�wo�przy�by�łym,�jak�i tym�pol�skim�bie�żeń�com,�któ�rzy�już
od daw�na ocze�ki�wa�li�na prze�pra�wę20.�W su�mie�ze�bra�ło�się�nie�mal 1300�ta�kich�osób.�Kie�-
dy� za�marzł�Dniestr,� transport po lo�dzie� stał� się� znacz�nie� szyb�szy niż� ło�dzią.�Dla�te�-
go�–�z po�mo�cą�kon�su�la�–�do 11�lu�te�go 1920�r.�nie�mal�wszy�scy bie�żeń�cy�(z wy�jąt�kiem
oko�ło 30�cięż�ko�cho�rych)�tra�fi�li�do Ben�dery21.�
12� lu�te�go 1920�r.�do Ty�ra�spo�la�wkro�czy�ły�od�dzia�ły�Ar�mii�Czer�wo�nej.�Pra�cow�ni�cy

PTCzK,�za�mie�rza�jąc�kon�ty�nu�ować�mi�sję�na te�re�nie�kon�tro�lo�wa�nym�przez�bol�sze�wi�ków,
po�zo�sta�li�w mie�ście.�Pró�bo�wa�li�na�wią�zać�kon�takt�z no�wą�ad�mi�ni�stra�cją,�aby�otrzy�mać
formal�ne�ze�zwo�le�nie�na dal�szą�dzia�łal�ność.�Kie�row�nic�two�mi�sji 13�lu�te�go�zwró�ci�ło�się
z proś�bą�do miej�sco�we�go�związ�ku�le�ka�rzy, 14�lu�te�go�–�do do�wód�cy XI Bry�ga�dy�Ka�wa�le�-
ryj�skiej 12.�Ar�mii�Grigorija Ko�towskie�go22, а 15� lu�te�go�–�do miej�sco�we�go� rew�ko�mu.
W odpowie�dzi�Ko�towski obie�cał�wspo�mnieć�swo�im�prze�ło�żo�nym�o dzia�łal�no�ści�mi�sji,
а prze�wod�ni�czą�cy�rewkomu�–�ode�skie�mu�gu�brew�ko�mo�wi.�Człon�ko�wie�mi�sji�za�czę�li�brać
udział�w po�sie�dze�niach�miej�sco�we�go�rew�ko�mu w związ�ku�z ko�niecz�nym�za�ha�mo�wa�niem
roz�wi�ja�ją�cych�się�in�fek�cji�oraz�epi�de�mii.�Rew�kom pro�po�no�wał�mi�sji�na�wet�po�moc�fi�nan�so�-
wą.�Uzgod�nio�no�wstęp�ne�wa�run�ki�ko�niecz�ne�do prze�dłu�że�nia�dzia�łal�no�ści�PTCzK,�a 18 lu�-
te�go 1920�r.�przewodniczący�rewkomu prze�ka�zał�te�usta�le�nia�ode�skie�mu�gu�brew�ko�mo�wi.
Szyb�ko�–�w wy�ni�ku�in�ter�wen�cji�or�ga�nów�WUCzK�–�dzia�łal�ność�mi�sji�zo�sta�ła�wstrzy�-

ma�na. 27�lu�te�go 1920�r.�miej�sco�wy�Od�dział�Spe�cjal�ny�za�żą�dał�in�for�ma�cji�o cha�rak�te�rze
jej�dzia�łal�no�ści23.�W od�po�wie�dzi 28�lu�te�go�mi�sja�wy�sła�ła�ko�re�spon�den�cję,�w któ�rej�przed�-
sta�wio�no�jej�hi�sto�rię�oraz�za�miesz�czo�no�proś�bę�o zgo�dę�na dal�sze�pra�ce. 1�mar�ca 1920�r.
gru�pę�pra�cow�ni�ków�PTCzK�we�zwał�do sie�bie�Ko�towski і po�wia�do�mił,�że�zo�sta�ną�ode�-
sła�ni�do Ki�jo�wa�na mo�cy�roz�po�rzą�dze�nia�do�wódz�twa�woj�sko�we�go.�W efek�cie�najpierw
tra�fi�li�do 45.�Dy�wi�zji�Strze�lec�kiej�Armii Czerwonej24,�a na po�cząt�ku�mar�ca�przez�Bi�rzu�-
łę do�tar�li�do Ki�jo�wa.
WKi�jo�wie�roz�ma�wia�li�m.in.�z człon�kiem�Rew�wij�skra�dy 12.�Ar�mii�Wo�ło�dy�my�rem�Za�-

tonś�kym.�Jed�nak,�jak�się�oka�za�ło,�współ�pra�ca�i na tym�szcze�blu�nie�roz�wią�za�ła�pro�ble�-
mów� mi�sji. 8� mar�ca 1920� r.� jej� człon�ków� po�in�for�mo�wa�no,� że� mu�szą� wy�je�chać
do Char�ko�wa,� gdzie� bę�dą� mie�li� moż�li�wość� spo�tka�nia� z prze�wod�ni�czą�cym� Rady
Komisarzy Ludowych (RKL)�USRS�Christianem Ra�kowskim25. 14�mar�ca,�po przy�by�ciu
do Char�ko�wa,�człon�ko�wie�mi�sji�wy�sła�li�tele�gram�do rzą�du�Ukra�iny�So�wiec�kiej�z proś�bą
o okre�śle�nie wa�run�ków,�dzię�ki�któ�rym�PTCzK�mo�głoby�jak�naj�szyb�ciej�roz�po�cząć�swo�-
ją�dzia�łal�ność�w Ki�jo�wie26.
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20 T.�Cie�siel�ski,�op.�cit.,�s. 97, 99.
21 CDA�WO�Ukra�ji�ny,�f. 4,�op. 1,�spr. 30,�k. 29.
22 Ibi�dem.
23 Ibi�dem,�k. 30.
24 Ibi�dem,�k. 22.
25 Ibi�dem,�k. 31.
26 Ibi�dem,�k. 23.
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Wdo�ku�men�tach,�prze�ka�za�nych�So�wie�tom�przez�przed�sta�wi�cie�li�PTCzK,�in�for�mo�wa�-
no�o tym,�że�ich�dzia�łal�ność�ma аpo�li�tycz�ny�i hu�ma�ni�tar�ny�cha�rak�ter.�Za�zna�cza�no�tak�że:
„Mi�sja�jest�prze�ko�na�na,�że�czym�gor�sze�sto�sun�ki�mię�dzy�rzą�da�mi,�tym�bar�dziej�po�trzeb�-
na�jest�po�moc�dla�po�ko�jo�wej�lud�no�ści�ze�stro�ny�or�ga�ni�za�cji,�któ�re�znaj�du�ją�się�po�za
polityką”27.�Człon�kom�mi�sji�za�le�ża�ło�na gwa�ran�cji�ze�stro�ny�władz,�że�bę�dą�mo�gli�kon�-
ty�nu�ować�dzia�łal�ność.�Sfor�mu�ło�wa�no�pięć�wa�run�ków�nie�zbęd�nych�do prze�dłu�że�nia�pra�-
cy�mi�sji�w gra�ni�cach�Ukra�iny�So�wiec�kiej:
1.�Uzna�nie�pra�wa�eks�te�ry�to�rial�no�ści�dla�człon�ków�mi�sji�oraz�jej�per�so�ne�lu.
2.�Nie�za�leż�ność�prac�mi�sji�od ja�kich�kol�wiek�or�ga�nów�rzą�do�wych,�w gra�ni�cach�prze�-

ka�za�nych�jej�peł�no�moc�nictw.
3.� Pra�wo� utrzy�my�wa�nia� sto�sun�ków� z Za�rzą�dem� Głów�nym� Czer�wo�ne�go� Krzy�ża

w War�sza�wie�i Mię�dzy�na�ro�do�wym�Towarzystwem Czer�wo�ne�go�Krzy�ża�w Ge�ne�wie.
4.�Pra�wo�bez�cło�we�go�prze�wie�zie�nia�ma�jąt�ku,�któ�ry�na�le�żał�do mi�sji.
5.�Nie�za�leż�ność�mi�sji�od eko�no�micz�nych�і fi�nan�so�wych�roz�po�rzą�dzeń28.
28�mar�ca 1920�r.�człon�ko�wie�mi�sji�zwró�ci�li�się�z jesz�cze�jed�nym�pi�smem�do prze�-

wod�ni�czą�ce�go�RKL USRS.�Rów�no�cze�śnie�poin�for�mo�wa�li�tak�że�Za�rząd�Głów�ny�PTCzK
wWar�sza�wie�o trud�no�ściach�w roz�mo�wach�z bol�sze�wi�ka�mi,�a przede�wszyst�kim,�że�RKL
USRS�po�wia�do�mił�o wygaśnięciu peł�no�moc�nictw,�ja�ki�mi�dys�po�no�wa�li�pra�cow�ni�cy�misji.
Zaproponowali,�aby�Za�rząd�Głów�ny�PTCzK�ze�swo�jej�stro�ny�wzno�wił�roz�mo�wy�z RKL
USRS�na te�mat�wa�run�ków�funk�cjo�no�wa�nia�mi�sji�w Ki�jo�wie�oraz�w in�nych�miej�scach
poby�tu�pol�skich�re�pa�trian�tów29.
Osta�tecz�nie�jed�nak�do po�ro�zu�mie�nia�w tej�spra�wie�z rzą�dem�USRS�nie�do�szło.�Dodat�-

ko�wo�po�ja�wi�ły�się�trud�no�ści�z po�wro�tem�człon�ków�mi�sji�do Pol�ski.�Dzię�ki�in�ter�wen�cji
Mię�dzy�na�ro�do�we�go�To�wa�rzy�stwa�Czer�wo�ne�go�Krzy�ża�na po�cząt�ku�kwiet�nia 1920�r.
trzem�człon�kom�mi�sji�–�Za�le�skie�mu,�Zie�liń�skie�mu�oraz�Łyso�no�wi�ze�zwo�lo�no�na po�wrót
do Pol�ski30.�Inni ta�kiej�zgo�dy�nie�otrzy�ma�li�i mu�sie�li�po�zo�stać�w USRS�do wy�ja�śnie�nia
spra�wy.
Z te�go�po�wo�du 9�kwiet�nia 1920�r.�Zie�liń�ski�і Za�le�ski,�prze�by�wa�jąc�jesz�cze�na te�ry�to�-

rium�Ukra�iny�So�wiec�kiej,�zwró�ci�li�się�do prze�wod�ni�czą�ce�go�RKL USRS�z proś�bą�o udzie�-
le�nie�zgo�dy�na powrót do Pol�ski�trzem�in�nym�pra�cow�ni�kom�mi�sji: Łu�ka�sze�wi�czo�wi,
Mi�le�wiczo�wi�і Nie�dźwia�łow�skie�mu.�Ar�gu�men�to�wa�li,�że�wy�mie�nio�ne�oso�by�przez�po�mył�-
kę�uzna�no�za oby�wa�te�li�USRS,�przez�co�od�mó�wio�no�im�wy�jaz�du�do ojczyzny.�Na do�-
wód,�że�by�li� to�oby�wa�te�le�Rzecz�po�spo�li�tej,�przedłożyli ich�pasz�por�ty�wy�da�ne�przez
pol�skie�go�kon�su�la31.�
19�kwiet�nia 1920�r.�Ra�kowś�kyj�sank�cjo�no�wał�wy�da�nie�za�świad�czeń�na pra�wo�wy�jaz�-

du�do Pol�ski�tyl�ko�Za�le�skie�mu,�Zie�liń�skie�mu�oraz�Ły�so�no�wi32.�Ich�po�dróż�mia�ła�prze�bie�-
gać�przez�te�ry�to�rium�bolszewickiej�Rosji do gra�ni�cy�z Fin�lan�dią. 20�kwiet�nia 1920�r.
se�kre�tarz�NKZS�USRS,�na pod�sta�wie�in�struk�cji�Rew�wij�skra�dy Fron�tu�Po�łu�dnio�wo�-Za�-

Wiktoria Okipniuk
H

is
to

r
ia

 i
 u

st
r

ó
j

138

27 Ibi�dem,�k. 31.
28 Ibi�dem,�k. 34.
29 Ibi�dem,�k. 21, 24–25.
30 Ibi�dem,�k. 7.
31 Ibi�dem,�k. 19–20.
32 Ibi�dem,�k. 37–44.
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chod�nie�go�і Rew�wij�skra�dy 12.�Ar�mii�z 18�kwiet�nia 1920�r.,�zwró�cił�się�do Od�dzia�łu�Spe�-
cjal�ne�go� Fron�tu� Po�łu�dnio�wo�-Za�chod�nie�go� z proś�bą� o wy�zna�cze�nie� osoby do
odeskortowania pra�cow�ni�ków�PTCzK�do gra�ni�cy�ro�syj�sko�-fiń�skiej.�Człon�kom�mi�sji�po�-
zwo�lo�no�za�brać�ze�so�bą�ba�ga�że,�pie�nią�dze�oraz�pro�duk�ty�żyw�no�ścio�we�nie�zbęd�ne�na czas
po�dró�ży.�Zgod�nie�ze�wspo�mnia�ną�wy�żej�in�struk�cją�za�bronia�no�sto�so�wa�nia�wo�bec�nich
ja�kich�kol�wiek�form�przemocy33.
22� kwiet�nia 1920� r.� człon�ko�wie�mi�sji,� któ�rzy�wy�jeż�dza�li� do Pol�ski,� zwró�ci�li� się

do prze�wod�ni�czą�ce�go�RKL USRS�z proś�bą�o zwrot 137 600�ru�bli,�któ�re�znaj�do�wa�ły�się
w ty�ra�spol�skim�od�dzia�le�ro�syj�skie�go�ko�mer�cyj�no�-in�du�strial�ne�go�ban�ku,�na ra�chun�ku�Zie�-
liń�skie�go.�Pie�nią�dze�te�w rów�nych�kwo�tach,�tj.�po 45 866�ru�bli,�mia�ły�tra�fić�do pra�cow�-
ni�ków�mi�sji,�któ�rzy�po�zo�sta�li�w Char�ko�wie�(Łu�ka�sze�wicz, Mi�le�wicz�i Nie�dźwia�łow�ski)34.�
Tym�cza�sem�człon�ko�wie�mi�sji,�któ�rych�zmu�szo�no�do po�zo�sta�nia�na so�wiec�kiej�Ukra�-

inie,�zo�sta�li�aresz�to�wa�ni.�Ze�wzglę�du�na to�czą�cą�się�woj�nę�pol�sko�-bol�sze�wic�ką�pró�by�ich
spro�wa�dze�nia� do oj�czy�zny� pod�ję�to� do�pie�ro� pod�czas� roz�mów� po�ko�jo�wych�w Ry�dze
w 1921�r.�Kwe�stia�ta�by�ła�tak�że�przed�mio�tem�ob�rad�w po�ło�wie 1921�r.�Ro�syj�sko�-Ukra�iń�-
sko�-Pol�skiej�Ko�mi�sji�Mie�sza�nej�ds.�Re�pa�tria�cji�w Mo�skwie35.�W pro�to�ko�le�jej�po�sie�dze�-
nia� z 3� czerw�ca 1921� r.� szef� pol�skiej� de�le�ga�cji� Edward� Za�le�ski� na�po�mi�nał� stro�nę
ro�syj�sko�-ukra�iń�ską�o obiet�ni�cy�so�wiec�kie�go�rzą�du�zwol�nie�nia�przed�sta�wi�cie�li�Czer�wo�-
ne�go�Krzy�ża,�któ�rym�bez�praw�nie�prze�dłu�ża�no�po�byt�w wię�zie�niu.�W od�po�wie�dzi�szef
rosyj�sko�-ukra�iń�skiej�de�le�ga�cji�Sta�ni�sław�Pi�lawś�kyj�wy�ja�śniał,�że�spra�wa�ta�jest�już�uzgod�-
nio�na�i prze�dłu�ża�się�je�dy�nie�ze�wzglę�dów�tech�nicz�nych36.
Z do�stęp�nych�pu�bli�ka�cji�wia�do�mo,�że�Łu�ka�sze�wicz�zo�stał�zwol�nio�ny�we�wrze�śniu

1921�r.�i po�wró�cił�do Pol�ski37.�Do kra�ju�w 1921�r.�wró�cił�tak�że�Mi�le�wicz38.�Moż�na�przy�-
pusz�czać,�że�jed�no�cze�śnie�z ni�mi�zwol�nio�no�Niedź�wia�łow�skie�go,�choć�bra�ku�je�po�twier�-
dze�nia�te�go�fak�tu�w do�ku�men�tach.
Pod�su�mo�wu�jąc,�na�le�ży�pod�kre�ślić,�że�skie�ro�wa�na�je�sie�nią 1919�r.�do Ki�jo�wa�mi�sja

PTCzK�by�ła�wyłącznie ak�cją�hu�ma�ni�tar�ną.�Jak�się�oka�za�ło,�po przy�by�ciu�na Ukra�inę�de�-
cy�du�ją�cy�wpływ�na jej�dzia�łal�ność�mia�ły�jed�nak�czyn�ni�ki�po�li�tycz�ne.�Z te�go�po�wo�du�nie
mo�gła�ona�wy�ko�nać�swo�ich�za�dań�w Ki�jo�wie.�Uda�ło�się�to�na�to�miast�w Be�sa�ra�bii,�gdzie
nie�mal�przez�mie�siąc�udzie�la�no�sku�tecz�nej�po�mo�cy�po�lskim�bie�żeń�com.�Pra�ca�ta�za�koń�-
czy�ła�się�jed�nak�wraz�z przy�by�ciem�Ar�mii�Czer�wo�nej,�gdyż�dla�so�wiec�kiej�ad�mi�ni�stra�cji
waż�niej�sze�by�ły�pra�wa�wal�ki�kla�so�wej�niż�pra�wa�czło�wie�ka.�Jak�do�tąd�nie�wia�do�mo,�czy
dzia�łal�ność�mi�sji�roz�sze�rza�ła�się�na in�ne�gru�py�lud�no�ści,�i w ja�kim�stop�niu�wy�ko�rzy�sta�-
no�przy�wie�zio�ne�z Pol�ski�za�pa�sy�je�dze�nia,�odzie�ży�i me�dy�ka�men�tów.
Do�świad�cze�nie�prak�tycz�nej�dzia�łal�no�ści�oraz�sto�sun�ków�z or�ga�na�mi�wła�dzy�so�wiec�-

kiej,�zdo�by�te�przez�pra�cow�ni�ków�PTCzK�w trak�cie�ich�prze�by�wa�nia�na te�re�nach�Ukra�-
iny,� nie�wąt�pli�wie� by�ło� bra�ne� pod uwa�gę� pod�czas� skie�ro�wa�nia� nowej mi�sji� PTCzK

Działalność misji Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża na Ukrainie
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33 Ibi�dem,�k. 10–12.
34 Ibi�dem,�k. 18.
35 Ibi�dem,�spr. 556,�k. 221.
36 Ibi�dem,�k. 241v.
37 E.�Ko�złow�ski,�Wła�dy�sław�Łu�ka�sze�wicz [w:]�Pol�ski�słow�nik�bio�gra�ficz�ny,�t. 18,�red.�B.�Le�śno�dor�-

ski�i in�ni,�Wro�cław–War�sza�wa–Kra�ków 1973,�s. 549–550.
38 Czy�wiesz,�kto�to�jest?,�red.�S.�Ło�za,�War�sza�wa 1938,�s. 489.
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na Ukra�inę�w okre�sie�woj�ny�pol�sko�-bolszewickiej w kwiet�niu�i ma�ju 1920�r.39 Była�ona
re�ali�zo�wa�na�wspól�nie�z dy�plo�ma�cją�RP,�któ�ra�wspo�ma�ga�ła�m.in.�re�pa�tria�cję�pol�skich�oby�-
wa�te�li�prze�by�wa�ją�cych�w USRS.�Cho�dziło przede�wszyst�kim�o bezpieczeństwo�człon�-
ków�ko�mi�sji�re�pa�tria�cyj�nej�oraz�pra�cow�ni�ków�po�sel�stw�w Ki�jo�wie�і Char�ko�wie,�a tak�że
utwo�rzo�ne�go�w grud�niu 1920�r.�Przed�sta�wi�ciel�stwa�Pol�skie�go�Czer�wo�ne�go�Krzy�ża40

w Mo�skwie�(or�ga�ni�za�cji,�któ�ra�do 1937�r.�sta�ra�ła�się�udzie�lać�po�mo�cy�Po�la�kom�prze�by�-
wa�ją�cym�w so�wiec�kich�wię�zie�niach�і obo�zach).�

S t R e S z c z e n i e

Pod ko�niec�li�sto�pa�da 1919�r.�do Ki�jo�wa,�gdzie�na po�cząt�ku I woj�ny�świa�to�wej�prze�by�wa�ło�kil�-
ka�dzie�siąt�ty�się�cy�Po�la�ków,�skie�ro�wa�no�mi�sję�Pol�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Czer�wo�ne�go�Krzy�ża,�któ�ra
mia�ła�udzie�lać�im�po�mo�cy�pod�czas�przy�go�to�wań�do wy�jaz�du�do oj�czy�zny.�Mi�mo�że�mia�ła�ona�cha�-
rak�ter�hu�ma�ni�tar�ny,�de�cy�du�ją�cą�ro�lę�w jej�dzia�łal�no�ści�od�gry�wa�ły�czyn�ni�ki�po�li�tycz�ne.�Z te�go�po�-
wo�du�nie�mo�gła�wy�ko�ny�wać�swo�ich�za�dań�w Ki�jo�wie.�Uda�ło�się�to�na�to�miast�w Be�sa�ra�bii,�gdzie
nie�mal�przez�mie�siąc�udzie�la�ła�kom�plek�so�wej�po�mo�cy.�Pra�ca�ta�za�koń�czy�ła�się�wraz�z przy�by�ciem
Ar�mii�Czer�wo�nej,�gdyż�dla�bol�sze�wic�kiej�ad�mi�ni�stra�cji�waż�niej�sze�by�ły�kwe�stie�wal�ki�kla�so�wej
niż�pra�wa�czło�wie�ka.�Ni�niej�sza�pu�bli�ka�cja�przy�bli�ża�oko�licz�no�ści�zwią�za�ne�z or�ga�ni�za�cją�wspo�-
mnia�nej�mi�sji,�jej�przy�by�ciem�na Ukra�inę�і re�ali�za�cją�po�sta�wio�nych�przed nią�za�dań.

Sło wa klu czo we: Pol�skie�To�wa�rzy�stwo�Czer�wo�ne�go�Krzy�ża,�po�moc�hu�ma�ni�tar�na,�mi�sja,�Ukra�-
ina,�Ki�jów,�Be�sa�ra�bia,�Ar�mia�Czer�wo�na.

S u m m a R y

At�the�end�of�November 1919,�the�mission�of�the�Polish�Red�Cross�was�delegated�to�Kiev,
where�at�the�beginning�of�the�First�World�War,�a few�hundred�thousand�Poles�were�living,�in�order
to�provide�help�during�their�preparation�to�leave�for�the�motherland.�Even�though�this�operation
was�of�a humanitarian�nature,�political�factors�played�a deciding�role�in�this�case.�Therefore,�it�was
not�possible�for�the�mission�to�carry�out�its�work�in�Kiev.�However,�it�managed�to�help�people�in
Bessarabia,�where�for�almost�a month�it�provided�comprehensive�aid.�This�work�ended�with�the
arrival�of�the�Red�Army,�because�for�the�soviet�administration,�class�struggle�was�more�important
than�human�rights.�This�publication�presents�the�circumstances�related�to�the�organization�of�the
aforementioned�mission,�its�arrival�in�Ukraine�and�its�work�there.�

Key words: Polish�Red�Cross,�humanitarian�aid,�mission,�Ukraine,�Kiev,�Bessarabia,�Red�Army.�
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39 Na te�mat�dzia�łal�no�ści�UTCzK�і PTCzK�w Ki�jo�wie�w ma�ju–czerw�cu 1920�r.�zob. I.�Li�se�wycz,
U wid�bły�sku�po�lś�kych�bah�ne�tiw.�Żyt�tja�Ky�je�wa�pid�czas�pe�re�bu�wan�n�ja�w njo�mu�po�lś�kych�wijsk�(tra�weń�-
-czer�weń 1920�r.),�Ky�jew 2002,�s. 120–126.

40 W 1927�r.�PTCzK�zo�sta�ło�prze�mia�no�wa�ne�na Pol�ski�Czer�wo�ny�Krzyż.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 10, Warszawa 2017, s. 141–168

Joanna Karbarz-Wilińska

(Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku)

Ukraiński Centralny Komitet
w latach 1940–1945.

Przyczynek do badań 
nad sytuacją Ukraińców 

w Generalnym Gubernatorstwie

Wwy ni ku nie miec ko -so wiec kiej agre sji na II Rzecz po spo li tą w 1939 r. nie pod -
le głe pań stwo pol skie prze sta ło ist nieć. Już 20 wrze śnia agre so rzy usta li li
tym cza so wą li nię de mar ka cyj ną od dzie la ją cą dwie wro gie dla Pol ski ar mie.

28 wrze śnia 1939 r. Niem cy i ZSRS za war ły w Mo skwie „trak tat o gra ni cach i przy -
jaźni”. Na je go pod sta wie stro ny po dzie li ły za ję te zie mie i usta li ły wspól ną gra ni cę.
Przebiega ła ona wzdłuż Pi sy, Na rwi, li nii Ostro łę ka–Tre blin ka, Bu gu, li nii Beł żec–
–Wisłok i Sa nu1. 

Zwią zek So wiec ki za jął 200 tys. km2 ob sza ru II Rze cz po spo li tej. Za miesz ki wa ło
na nim bli sko 13 mln osób, wśród któ rych oko ło 4–5 mln sta no wi li Po la cy,
a 1,1 mln – Ży dzi2. Zie mie za chod niej czę ści Pol ski, któ re zna la zły się pod oku pa cją nie -
miec ką, na mo cy de kre tu z 8 paź dzier ni ka 1939 r. bez po śred nio wcie lo no do III Rze szy
i pod da no ger ma ni za cji3. Ogrom ną licz bę lud no ści za miesz ku ją cą tam te te re ny wy mor -
do wa no lub wy wie zio no do Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa4, któ re utwo rzo no 12 paź dzier -
ni ka 1939 r. z po zo sta łych ziem pol skich za ję tych przez Niem ców. Po cząt ko wo
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1 W. Rosz kow ski, Naj�now�sza�hi�sto�ria�Pol�ski 1914–1945, War sza wa 2003, s. 415. 
2 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej�na te�re�nie II Rze�-

czy�po�spo�li�tej, War sza wa 1993, s. 32. 
3 By ły to: Po mo rze, Wiel ko pol ska, Śląsk, za chod nia część wo je wódz twa łódz kie go, pół noc ne

Mazow sze, Su walsz czy zna. A. Dziu rok, M. Ga łę zow ski, Ł. Ka miń ski, F. Mu siał, Od nie�pod�le�gło�ści
do nie�pod�le�gło�ści.�Hi�sto�ria�Pol�ski 1918–1989, War sza wa 2010, s. 117. 

4 J. Ża ryn, Od nie�pod�le�gło�ści�do te�raź�niej�szo�ści, War sza wa 1998, s. 40. 
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obej mo wa ło ono 182 tys. km2, na to miast w 1941 r. je go ob szar wzrósł5 do 268 tys. km2.
Ge ne ral ne Gu ber na tor stwo6 pier wot nie po dzie lo no na czte ry dys tryk ty: kra kow ski, ra -
dom ski, lu bel ski i war szaw ski. Po wy bu chu woj ny nie miec ko -so wiec kiej i przy łą cze niu
do GG Ga li cji Wschod niej na mo cy de kre tu Adol fa Hi tle ra z 1 sierp nia 1941 r. utwo rzo -
no ko lej ny dys trykt – Ga li cja. Obej mo wał on ob szar by łych wo je wództw sta ni sła wow -
skie go i tar no pol skie go oraz 13 spo śród 27 po wia tów wo je wódz twa lwow skie go. No wą
jed nost kę ad mi ni stra cyj ną po dzie lo no na 15 po wia tów, mia sto wy dzie lo ne Lwów
i komisa riat po wia to wy Są do wa Wisz nia. Cał ko wi ta je go po wierzch nia wy no si ła
51,2 tys. km2. W lip cu 1944 r. zo stał zli kwi do wa ny. W gra ni cach GG zna la zła się tak że
nie wiel ka część ziem za miesz ki wa nych w więk szo ści przez Ukra iń ców7. 

Re pre sje nie miec kie w GG, kie ro wa nym przez Han sa Fran ka8, roz po czę ły się już
w paź dzier ni ku 1939 r.9 i by ły kon ty nu owa ne w ko lej nych la tach woj ny. Miesz kań ców
by łej II Rze cz po spo li tej mor do wa no, wię zio no, tor tu ro wa no, wy wo żo no do obo zów
koncen tra cyj nych, a tak że na ro bo ty przy mu so we do Rze szy. Bru tal ność oku pan ta mia -
ła spa cy fi ko wać wszel kie pró by opo ru Po la ków10. W tym też ce lu Niem cy za mie rza li tak -
że wy ko rzy stać Ukra iń ców11, przede wszyst kim śro do wi ska sku pio ne wo kół An dri ja
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5 C. Ma daj czyk, Po�li�ty�ka�oku�pan�ta�hi�tle�row�skie�go�na zie�miach�pol�skich 1939–1945 [w:] Woj�na
i okupa�cja�na zie�miach�pol�skich 1939–1945, red. W. Gó ra, War sza wa 1984, s. 79.

6 Ogó łem po nie miec kiej stro nie gra ni cy zna la zło się 48,6 proc. ob sza ru II RP oraz po nad 20 mln
lud no ści. Niem cy sta no wi li wśród niej 6,4 proc. W. Rosz kow ski, op.�cit., s. 416. 

7 Wo ło dy myr Ku bi jo wycz po da je, że „ukra iń skie et no gra ficz ne te ry to rium”, któ re zna la zło się
w 1939 r. w GG, obej mo wa ło ob szar 16 tys. km2, a za miesz ki wa ło je 1,2 mln lud no ści, w tym 525 tys.
Ukra iń ców i 170 tys. Ukra iń ców spo lo ni zo wa nych. W ca łym GG ży ło nie mal 550 tys. Ukra iń ców. W. Ku -
bi jo wycz, Ukra�jin�ci�w He�ne�ral�nij�Hu�ber�ni�ji 1939–1941.�Isto�ri�ja�Ukra�ijinś�ko�ho�Cen�tral�no�ho�Ko�mi�te�tu,
Chi ca go 1975, s. 20. 

8 D. Schenk, Hans�Frank.�Bio�gra�fia�ge�ne�ral�ne�go�gu�ber�na�to�ra, Kra ków 2009, s. 145; C. Ma daj czyk,
Po�li�ty�ka�oku�pan�ta�hi�tle�row�skie�go�na zie�miach�pol�skich 1939–1945..., s. 82. O be stial stwie dzia łań wy -
mie rzo nych w Po la ków mo że świad czyć wy po wiedź Fran ka z 12 II 1940 r. Za py ta ny przez dzien ni ka -
rza „Völki scher Be obach ter” o róż ni cę mię dzy Pro tek to ra tem Czech i Mo raw a GG od po wie dział: „Uj mę
to ob ra zo wo. W Pra dze na przy kład roz le pio no wiel kie czer wo ne pla ka ty, któ re ob wiesz cza ły, że oto dzi -
siaj zo sta ło roz strze la nych sied miu Cze chów. Po my śla łem so bie: gdy bym chciał wy wie sić je den pla kat
za wia da mia ją cy o każ dych sied miu roz strze la nych Po la kach, to la sów ca łej Pol ski nie wy star czy ło by
na ich wy dru ko wa nie”. Cyt. za: D. Schenk, op.�cit., s. 154.

9 Na roz kaz Him m le ra z 27 X 1939 r. w Ra do miu roz strze la no wie lu du chow nych i na uczy cie li.
6 XI 1939 r. aresz to wa no 183 pro fe so rów Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go i Aka de mii Gór ni czej w Kra ko -
wie, któ rych na stęp nie wy wie zio no do obo zu kon cen tra cyj ne go w Sach sen hau sen. W no cy
z 9 na 10 XI 1939 r. w Czę sto cho wie aresz to wa no dzie siąt ki osób, wśród nich pre zy den ta i wi ce pre zy -
den ta mia sta. Po dob na ak cja mia ła miej sce w Lu bli nie. Tam za trzy ma no na uczy cie li gim na zjal nych,
profe so rów i księ ży. W grud niu te go ro ku wy mor do wa no w Waw rze pod War sza wą po nad sto osób.
W 1940 r. Niem cy prze pro wa dzi li ak cję pa cy fi ka cyj ną (kryp to nim „AB”) skie ro wa ną prze ciw ko pol -
skiej in te li gen cji. Li kwi do wa li też pol skie in sty tu cje ad mi ni stra cyj ne, go spo dar cze, a tak że na uko we,
spo łecz no -kul tu ral ne i są dow ni cze. W. Rosz kow ski, op.�cit., s. 426; A. Dziu rok, M. Ga łę zow ski, Ł. Ka -
miń ski, F. Mu siał, op.�cit., s. 120; C. Ma daj czyk, Po�li�ty�ka III Rze�szy�w oku�po�wa�nej�Pol�sce, t. 1–2, War -
sza wa 1970, s. 103–104; D. Schenk, op.�cit., s. 175.

10 Ma riusz Za jącz kow ski po da je, że przy wód cy III Rze szy za mie rza li utwo rzyć z Pol ski „bre ję na -
ro do wo ścio wą”. Cho dzi ło o cał ko wi te wy na ro do wie nie jej miesz kań ców, któ rzy wg Niem ców sta li ni -
żej pod wie lo ma wzglę da mi od „na ro du pa nów”. M. Za jącz kow ski, Ukra�iń�skie� pod�zie�mie
na Lu�belsz�czyź�nie�w okre�sie�oku�pa�cji�nie�miec�kiej 1939–1944, Lu blin–War sza wa 2015, s. 91.

11 C. Ma daj czyk, Po�li�ty�ka�oku�pan�ta�hi�tle�row�skie�go�na zie�miach�pol�skich 1939–1945..., s. 84.
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Mel ny ka12 oraz Ste pa na Ban de ry13. Wy mie nie ni ukra iń scy przy wód cy sta li na cze le
dwóch odła mów Or ga ni za cji Ukra iń skich Na cjo na li stów14: OUN-M i OUN-B. Ten dru -
gi opra co wał szcze gól nie bez względ ny plan uni ce stwie nia Po la ków15. 

Licz ba miesz kań ców ży ją cych na te re nie Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa pod ko -
niec 1939 r. wy no si ła 11,4 mln i w na stęp nych la tach ule ga ła wa ha niom. W mar cu 1940 r.
by ło 12,1 mln lud no ści. Prze wa ża ją cą więk szość sta no wi li w tym cza sie Po la cy – 10 mln,
Ży dów miesz ka ło tu 1,5 mln, na to miast lud no ści bia ło ru skiej i ukra iń skiej – 0,5 mln1 6.
Po włą cze niu w sierp niu 1941 r. w je go struk tu ry dys tryk tu Ga li cja przy by ło mu po -
nad 4 mln miesz kań ców, w tym wie lu Ukra iń ców17. W grud niu 1942 r. łącz nie w GG

Ukraiński Centralny Komitet w latach 1940–1945...
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12 An drij Mel nyk (1890–1964), ukra iń ski woj sko wy i po li tyk, ofi cer Le gio nu Ukra iń skich Strzel ców
Si czo wych, płk ar mii URL, współ za ło ży ciel UWO, w la tach 1923–1924 je go kra jo wy ko men dant.
Areszto wa ny w 1924 r., ska za ny na czte ry la ta wię zie nia; od 1934 r. czło nek Se na tu OUN, w la tach
1938–1940 pro wid nyk OUN (a po roz ła mie – OUN-M). Aresz to wa ny w stycz niu 1944 r. i osa dzo ny
w Sach sen hau sen, uwol nio ny w 1944 r.; w 1945 r. uczest nik ne go cja cji w spra wie po wsta nia Ukra iń -
skie go Ko mi te tu Na ro do we go (UKN). Od 1945 r. na emi gra cji (Luk sem burg). W 1947 r. wy bra ny do -
ży wot nim prze wod ni czą cym OUN-M. P.R. Ma go czij, Isto�ri�ja� Ukra�ji�ny, Ky jiw 2007,
s. 367, 422, 531, 537; Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Hi�sto�ria,�któ�ra�łą�czy�i dzie�li, red. J. Kar barz -Wi liń ska, M. No -
wak, T. Su char ski, Słupsk–Gdańsk 2015, s. 199. 

13 Ste pan Ban de ra (1909–1959), ukra iń ski po li tyk, na cjo na li sta; od 1927 r. w UWO; w 1928 r. aresz -
to wa ny za roz po wszech nia nie ulo tek UWO, od 1929 r. czło nek OUN, po roz ła mie w 1940 r. przy wód -
ca OUN-B – odła mu or ga ni za cji od po wie dzial ne go za lu do bój stwo pol skiej lud no ści na Wo ły niu
i w Mało pol sce Wschod niej w la tach 1942–1944; w 1932 r. uczest nik kon fe ren cji OUN w Pra dze;
w latach 1933–1934 szef Eg ze ku ty wy Kra jo wej OUN; 13 I 1936 r. ska za ny na ka rę śmier ci za mie nio -
ną na do ży wot nie wię zie nie (zor ga ni zo wa nie za ma chu na Bro ni sła wa Pie rac kie go), wy pusz czo ny we
wrze śniu 1939 r., udał się do Lwo wa, nad zo ro wał roz bu do wę kon spi ra cyj nej siat ki OUN w Ga li cji;
od paź dzier ni ka 1939 r. w Kra ko wie, od 1942 r. lub 1943 r. do wrze śnia 1944 r. w obo zie kon cen tra cyj -
nym w Sach sen hau sen; w 1945 r. współ twór ca Ukra ińs kie go Ko mi te tu Na ro do we go (UKN); po woj -
nie w Mona chium; od lu te go 1946 r. do 1950 r. szef ZCz OUN. Za mor do wa ny w paź dzier ni ku 1959 r.
w Mo na chium. W.A. Ser czyk, Hi�sto�ria�Ukra�iny, Wro cław 2009, s. 302, 321, 327, 339, 340, 363;
http://www.en cyc lo pe dia ofu kra ine.com/di splay.asp?link path=pa ges\B\A\BanderaStepan.htm (do stęp
27 VI 2016 r.). 

14 Or ga ni za cja Ukra iń skich Na cjo na li stów – ukra iń ska po li tycz no -woj sko wa or ga ni za cja na cjo na li -
stycz na za ło żo na w 1929 r. w Wied niu; ope ro wa ła głów nie na te re nie II RP, pro wa dząc dzia ła nia ter ro -
ry stycz ne i dy wer syj ne. Ce lem by ło wy wal cze nie nie za leż ne go pań stwa, któ re mia ło obej mo wać
wszyst kie „et no gra ficz ne zie mie ukra iń skie”. W 1940/1941 r. do szło do jej roz ła mu, po któ rym po wsta -
ły dwie or ga ni za cje – OUN-B i OUN-M. M. Za jącz kow ski, op.�cit., s. 38; T. Sny der, Taj�na�woj�na.�Hen�-
ryk�Jó�zew�ski�i pol�sko�-so�wiec�ka�roz�gryw�ka�o Ukra�inę, Kra ków 2008, s. 244–245. 

15 Uwi docz ni się to zwłasz cza w la tach 1942–1944, pod czas bru tal nych mor dów lud no ści pol skiej
na Wo ły niu oraz w Ma ło pol sce Wschod niej. Na te mat tych wy da rzeń zob. np.: E. Sie masz ko, W. Sie -
masz ko, Lu�do�bój�stwo� do�ko�na�ne� przez� na�cjo�na�li�stów� ukra�iń�skich� na lud�no�ści� pol�skiej� Wo�ły�nia
1939–1945, War sza wa 2000; G. Mo ty ka, Tak�by�ło�w Biesz�cza�dach, War sza wa 1999; idem, Od rze�zi�wo�-
łyń�skiej�do ak�cji�„Wi�sła”, Kra ków 2011; idem, Cień�Kły�ma�Sa�wu�ra.�Pol�sko�-ukra�iń�ski�kon�flikt�pa�mię�ci,
Gdańsk 2013; Po�la�cy�i Ukra�iń�cy�po�mię�dzy�dwo�ma�sys�te�ma�mi�to�ta�li�tar�ny�mi 1942–1945, cz. 1–2, pr. zbior.,
War sza wa–Ki jów 2005 (t. IV se rii „Pol ska i Ukra ina w la tach trzy dzie stych–czter dzie stych XX wie ku.
Nie zna ne do ku men ty z ar chi wów służb spe cjal nych”).

16 B. Kroll, Ra�da�Głów�na�Opie�kuń�cza 1939–1945, War sza wa 1985, s. 9–10.
17 Ry szard To rzec ki, po wo łu jąc się na sta ty sty kę opu bli ko wa ną we Lwo wie 15 X 1942 r., po da je, że

w sa mym dys tryk cie Ga li cja miesz ka ło wów czas 4528 mln osób. Ukra iń cy sta no wi li 3247 mln, co da -
je 71,1 proc. ogó łu lud no ści ww. te re nu. Po la ków by ło około 956 tys., tzn. 21,1 proc., Ży dów – 278 tys.,
czy li 6,1 proc., a Niem ców i volks deut schów – 1 proc. R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�-
ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 134. 
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żyło 15,4 mln lu dzi18. Aby móc prze żyć w bar dzo trud nych wa run kach oku pa cyj nych,
ogrom na licz ba miesz kań ców GG ko rzy sta ła z po mo cy or ga ni za cji cha ry ta tyw nych19.
Niem cy ze zwo li li na ich dzia łal ność20, acz kol wiek zo sta ły ob ję te ści słym nad zo rem21.
Po la kom słu żyć mia ła re ak ty wo wa na w 1940 r. Ra da Głów na Opie kuń cza na cze le
z Adamem Ro ni kie rem2 2. Po mo cą dla Ukra iń ców miał się z ko lei za jąć Ukra iń ski Cen -
tral ny Ko mi tet (Ukra jinś kyj Cen tral nyj Ko mi tet), utwo rzo ny w kwiet niu 1940 r.23 Na zwa
ta, po dob nie zresz tą jak Ra da Głów na Opie kuń cza, zna na by ła już przed wy bu chem
II woj ny świa to wej. No si ła ją bo wiem ukra iń ska or ga ni za cja dzia ła ją ca w Pol sce w la -
tach 1921–1939, któ ra by ła ofi cjal nym przed sta wi ciel stwem Rzą du URL na Emi gra cji.
Przez ca ły okres funk cjo no wa nia prze wo dził jej My ko ła Ko wal ski24. W nie któ rych
miastach, tj. Kra ko wie, Lu bli nie, Po zna niu, Ło dzi, To ru niu, Lwo wie, Sta ni sła wo wie
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18 Wzrost licz by lud no ści moż na tłu ma czyć m.in. prze sie dla niem Ży dów i Po la ków z te re nów włą -
czo nych do Rze szy. Już w mar cu 1943 r. licz ba lud no ści wy no si ła około 14,5 mln. Spa dek spo wo do wa -
ny był z ko lei wy mor do wa niem wspo mnia nych na ro do wo ści oraz ich wy wóz ka mi na ro bo ty do Rze szy.
B. Kroll, op.�cit., s. 9–10.

19 Ja nusz Kła peć liczbę osób po trze bu ją cych sza cu je na mi ni mum 1,1 mln (J. Kła peć, Ra�da�Głów�na
Opie�kuń�cza�w dys�tryk�cie�lu�bel�skim�w la�tach 1940–1944, Lu blin 2011, s. 125). Z ko lei Bog dan Kroll po -
da je, że w mar cu 1941 r. po mo cy wy ma ga ło bli sko 2 mln osób, co sta no wi ło aż 20 proc. spo śród oko ło
dzie się cio mi lio no wej lud no ści za miesz ku ją cej wspo mnia ny ob szar. B. Kroll, op.�cit., s. 119. 

20 Na po cząt ku cho dzi ło o in sty tu cje dzia ła ją ce jesz cze w II RP (PCK, Ca ri tas). We wrze śniu 1939 r.
za czę ły po wsta wać in ne pla ców ki opie kuń cze (J. Kła peć, op.�cit., s. 112). W ubó stwie ży ło wie le osób.
Bog dan Kroll po da je przy kład dra stycz ne go wzro stu cen, w wy ni ku któ re go „kosz ty utrzy ma nia czte ro -
oso bo wej ro dzi ny ro bot ni czej np. w War sza wie wzro sły, w po rów na niu z 1939 r., czte ro krot nie
do wiosny 1940 r., prze szło pię cio krot nie do wio sny 1941 r., sied mio krot nie do wio sny 1942 r., trzy dzie -
sto pa ro krot nie do wio sny 1943 r. i prze szło czter dzie sto krot nie do wio sny 1944 r.”. B. Kroll, op. cit.,
s. 16–17.

21 Or ga ni za cje te wspie rał Ko ściół ka to lic ki, a tak że PCK, a do pie ro od 1940 r. po now nie po wo ła na
Ra da Głów na Opie kuń cza. J. Ża ryn, op.�cit., s. 42. 

22 Utwo rze nie cen tral nej in sty tu cji sta ło się waż nym ce lem śro do wi ska Po la ków zaj mu ją cych się po -
mo cą. Przy spie szy li to Ame ry ka nie, któ rzy w swo im kra ju zor ga ni zo wa li ak cję wspar cia dla lud no ści
oku po wa nej Pol ski. Wa run kiem, aby go udzie lić, by ło po wo ła nie jed nej pol skiej in sty tu cji. Mia ła mieć
mo no pol na dys try bu cję da rów i pod le gać ame ry kań skiej kon tro li. Zgo dę na jej utwo rze nie Niem cy wy -
da li w grud niu 1939 r. Przy ję ła na zwę ist nie ją cej przed woj ną Ra dy Głów nej Opie kuń czej. W ze spo le
RGO zna leź li się: Ro mu ald Mo ska ła, Ma ria Tar now ska, Sta ni sław Ło pat to, An to ni Pla ter -Zy berk, Hen -
ryk Ku ła kow ski. Sta tut za twier dzo no 29 V 1940 r., biu ro mie ści ło się w Kra ko wie. Po aresz to wa niu Ada -
ma Ro ni kie ra w paź dzier ni ku 1943 r., na sta no wi sku prze wod ni czą ce go za stą pił go Kon stan ty
Tchórz nic ki.. J. Kła peć, op.�cit., s. 112–117; J. Ro ni kier, Ra�da�Głów�na�Opie�kuń�cza�(RGO),�Tar�cza�i Upra�-
wa�–�wspól�ne�kie�run�ki�dzia�ła�nia, „Wia do mo ści Zie miań skie” 2007, nr 32, s. 39, http://bi blio te ka.te -
atrnn.pl/dli bra/Con tent/85515/Ra da_Glow na_Opie kun cza.pdf (do stęp 10 V 2016 r.).

23 Bog dan Kroll po da je, że po cząt ko wo wspo mnia na or ga ni za cja funk cjo no wa ła pod na zwą „Ukra -
iń ska Ra da Głów na” (Ukra ini sche Haup taus schuss). Na jej cze le, po za prze wod ni czą cym, sta ło kil ku na -
sto oso bo we Pre zy dium. Au tor wspo mi na też, że do pie ro od lip ca 1942 r., kie dy URG uzy ska ła no wy
sta tut i for mal ne uzna nie przez Niem ców nie ofi cjal nej na zwy, dzia ła ła ja ko Ukra iń ski Ko mi tet Cen tral -
ny (B. Kroll, op.�cit., s. 93). Z ko lei Ja nusz Kła peć pi sze, że „spra wa mi or ga ni za cji do bro wol nej opie ki
spo łecz nej dla lud no ści ukra iń skiej zaj mo wa ła się Ukra iń ska Ra da Głów na Opie kuń cza (URGO), prze -
kształ co na w lip cu 1942 r. w Ukra iń ski Ko mi tet Cen tral ny” (J. Kła peć, op.�cit., s. 122–123). Wo ło dy myr
Ku bi jo wycz od ra zu wy mie nia na zwę „Ukra iń ski Cen tral ny Ko mi tet” (W. Ku bi jo wycz, Ukra�jin�ci�w He�-
ne�ral�nij�Hu�ber�ni�ji..., s. 85). 

24 Na te mat ww. My ko ły Ko wals kie go zob. tekst Ser hi ja Pło hi ja do ty czą cy je go krew ne go Żyt�tje�wa
mi�si�ja�My�ko�ły�Ko�walś�ko�ho, http://istvo lyn.in fo/in dex.php?option=com_con tent&task=view &id=93&Ite -
mid=25 (do stęp 28 VI 2016 r.).
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i Równem, za ło żo no od dzia ły po wyż sze go Ko mi te tu. Je go ce lem by ła przede wszyst kim
dzia łal ność kul tu ral no -oświa to wa, a tak że opie ka i po moc dla zrze szo nych w nim osób.
„Pierw szy” UCK po sia dał swój or gan pra so wy – „Wi sty ukra jinś ko ho cen tral no ho
komite tu w Pol sz czi”, a od 1934 r. pi smo „Za ne za leż nist'”25. 

Za da nia, ja kie po sta wio no przed no wym UCK, tyl ko po zor nie zbli żo ne by ły do tych
wy zna czo nych przed wo jen ne mu Ko mi te to wi, w rze czy wi sto ści bo wiem znacz nie je roz -
sze rzo no. Ob ję ły one sfe ry: oświa to wą, kul tu ral ną, spor to wą, go spo dar czą oraz, a mo że
przede wszyst kim – po li tycz ną26. Utwo rze nie UCK w 1940 r. po prze dzi ło wie le waż nych
wy da rzeń. 

Za nim So wie ci za ata ko wa li w 1939 r. Ga li cję Wschod nią27 wie le funk cjo nu ją cych
na tym te re nie ukra iń skich par tii za wie si ło swo ją dzia łal ność, a część z nich zo sta ła roz -
wią za na już 21 wrze śnia te go ro ku28. Nie któ rzy przy wód cy po li tycz ni zde cy do wa li się
po zo stać na oku po wa nym te re nie29. Jed nak że spo ra licz ba Ukra iń ców nie chcia ła żyć
pod rzą da mi bol sze wi ków i je sie nią 1939 r. zde cy do wa ła się wy je chać do Ge ne ral ne go
Gu ber na tor stwa30, głów nie do Kra ko wa. W mie ście dzia łał bo wiem ukra iń ski ko mi tet po -
mo cy dla no wych emi gran tów, kie ro wa ny przez dr. Wo ło dy my ra Hor bo we go31. W je go
pra cach brał udział Wo ło dy myr Ku bi jo wycz, uro dzo ny w 1899 r., przy szły prze wod ni -
czą cy Ukra iń skie go Cen tral ne go Ko mi te tu. Je go mat ką by ła Po lka, Ma ria Do bro wol ska,
oj cem zaś Ukra iniec, My chaj ło, któ ry z sy nem roz ma wiał wy łącz nie w swo im ję zy ku.
Pod czas I woj ny świa to wej Wo ło dy myr prze by wał z ro dzi ca mi w Wied niu. Na po cząt -
ku 1918 r. roz po czął stu dia fi lo zo ficz ne na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim32. Po ukoń cze -
niu na uki za mie rzał pra co wać na rzecz Ukra iny. Na wią zał zna jo mo ści z wie lo ma
wy bit ny mi geo gra fa mi i ak tyw nie dzia łał w tym śro do wi sku33. W 1923 r. obro nił dok to -
rat. Wcze śniej pod jął pra cę w kra kow skim gim na zjum, w któ rym do 1939 r. był pe da go -
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25 E. Wisz ka, Ukra�iń�ski�Cen�tral�ny�Ko�mi�tet�w Pol�sce 1921–1939, http://uitp.net.pl/in dex.php/opra -
co wa nia/160-ukra in ski -ko mi tet -cen tral ny -w -pol sce -1921-1939 (do stęp 24 V 2016 r.). Sze rzej na te mat
„pierw sze go” Ukra iń skie go Cen tral ne go Ko mi te tu zob. idem, Emi�gra�cja�ukra�iń�ska�w Pol�sce 1920–1939,
To ruń 2004. 

26 J. Kła peć, op.�cit., s. 122–123. 
27 Sze rzej na te mat oku pa cji Lwo wa zob. np. G. Ma zur, J. Skwa ra, J. Wę gier ski, Kro�ni�ka 2350�dni

woj�ny�i oku�pa�cji�Lwo�wa. 1 IX 1939–5 II 1946, Ka to wi ce 2007. 
28 Wśród nich zna la zło się Ukra iń skie Zjed no cze nie Na ro do wo -De mo kra tycz ne (UNDO). R. To rzec -

ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 40, 167.
29 Du żą ich licz bę aresz to wa no, in ni ży li w kon spi ra cji. Ibi�dem, s. 40. 
30 W la tach 1939–1940 – głów nie z te re nów za ję tych przez ZSRS (przede wszyst kim z Ga li -

cji) – do GG przy by ło około 30–35 tys. Ukra iń ców. M. Za jącz kow ski, op.�cit., s. 89.
31 Praw do po dob nie Wo ło dy myr Hor bo wyj (1898/9–1984), ukra iń ski ad wo kat, dzia łacz po li tycz ny

i woj sko wy w Ga li cji; czło nek UWO (od 1922 r. szef szta bu Ko men dy Głów nej) i OUN; w 1941 r. wi ce -
prze wod ni czą cy UKN w Kra ko wie. Kil ka krot nie aresz to wa ny – w 1933 lub 1934 r. przez wła dze pol skie,
uwię zio ny w Be re zie Kar tu skiej; a w 1944 r. przez ge sta po, w 1945 lub 1948 r. ska za ny przez NKWD
na 25 lat ła gru, zwol nio ny w 1972 r. Zob. http://hi sto ry.fran ko.lviv.ua/Ig.htm (do stęp 28 VIII 2016 r.). 

32 Jak sam po da wał, w mo men cie, gdy ukra iń scy stu den ci boj ko to wa li pol skie uni wer sy te ty, je go sy -
tu acja by ła in na, po nie waż uro dził się i miesz kał na pol skim te ry to rium i dla te go miał peł ne pra wo stu -
dio wać na tej uczel ni. W. Ku bi jo wycz, Me�ni 70, Pa ryż–Mo na chium 1970, s. 11–13.

33 Wziął udział za rów no w I (1924 r.), jak i II (1927 r.) Zjeź dzie Geo gra fów i Et no gra fów Sło wiań -
skich w Pra dze. Ibi�dem, s. 16–23. Na te mat je go pu bli ka cji pi sa no m.in.: 20�lit�to�mu�(spo�my�ny�i dij�snist’),
„Kra kiwś ki Wi sti”, nr 164, 28 VII 1942 r., s. 3, https://li bra ria.ua/is sue_view.php/is sue -8428/N1 -
64/aid/402727/hl/Ku bi jo wycz (do stęp 2 VI 2016 r.).
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giem. W 1929 r. oże nił się z Po lką z Kra ko wa i miał z nią dwie cór ki (roz wie dli się
w 1940 r., m.in. ze wzglę du na spo ry na tle re li gij nym i na ro do wo ścio wym)34. W czerw -
cu 1939 r. na sku tek kon flik tu z wła dza mi uczel ni zo stał usu nię ty z UJ3 5. 

Wy buch II woj ny świa to wej zna czą co wpły nął na je go ży cie i ufor mo wał ce le, któ -
ry mi się po tem kie ro wał. Wie rzył w zmia nę sy tu acji Ukra iń ców i chciał zo stać ich rzecz -
ni kiem przed wła dza mi nie miec ki mi36. Wśród ukra iń skich dzia ła czy po li tycz nych
i spo łecz nych przy by łych je sie nią 1939 r. do GG Ku bi jo wycz spo tkał wie le zna nych mu
jesz cze ze Lwo wa osób. Na wią zał wów czas kon takt z Dmy trem Pa li ji wem37 z Fron tu
Jed no ści Na ro do wej38 oraz ów cze snym sot ni kiem UHA – Han sem Ko chem39. Ten zwró -
cił się do nie go z pro po zy cją opra co wa nia da nych na te mat licz by Ukra iń ców prze by wa -
ją cych w tym cza sie w Ge ne ral nym Gu ber na tor stwie40. 

Jesz cze w paź dzier ni ku 1939 r. Niem cy zło ży li pierw sze obiet ni ce ukra iń skie mu społe -
czeń stwu. W za mian ocze ki wa li lo jal no ści oraz m.in. za prze sta nia pro wa dze nia pro pa gan -
dy na cjo na li stycz nej, mo gą cej oka zać się szko dli wą dla po li ty ki za gra nicz nej III Rze szy41.
W tym sa mym mie sią cu Ukra iń cy za czę li two rzyć ko mi te ty, któ re mia ły re pre zen to wać
ich przed wła dza mi nie miec ki mi w GG4 2. Na po cząt ku za mie rza ły one przede wszyst kim
udzie lać po mo cy dla ukra iń skich ucie ki nie rów i jeń ców wo jen nych. Ko lej nym ce lem było
uzy ska nie te re nów przy gra nicz nych, z któ rych Niem cy usu wa li Ży dów43.
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34 W. Ku bi jo wycz, Me�ni 70..., s. 16–23.
35 O fak cie tym in for mo wa ła ukra iń ska pra sa. Zob. np. Wła�da�kra�kiwś�ko�ho�uni�wer�sy�te�tu�usu�nu�ła

prof.�W.�Ku�bi�jo�wy�cza, „Di ło”, nr 172, 1 VIII 1939 r., s. 6, https://li bra ria.ua/is sue_view.php/is sue-
- 21502/N1 72/aid/804674/hl/Ku bi jo wycz (do stęp 2 VI 2016 r.). 

36 W. Ku bi jo wycz, Me�ni 70..., s. 32–33, 35.
37 Dmy tro Pa li jiw (1896–1944), ukra iń ski woj sko wy, dzia łacz na cjo na li stycz ny, dzien ni karz; słu żył

w Strzel cach Si czo wych; w la tach 1921–1926 czło nek Ko men dy Głów nej UWO; uczest nik za ma chu
na Jó ze fa Pił sud skie go, ska za ny na 2,5 ro ku wię zie nia. Od 1925 r. czło nek UNDO, do 1933 r. prze wod -
ni czą cy Ko mi te tu Cen tral ne go par tii. Je den z przy wód ców OUN. W la tach 1923–1924 re dak tor dwu ty -
go dni ka „Za hra wa” oraz ga ze ty „No wyj Czas”, w la tach trzy dzie stych – ga zet: „Bat kiwsz czy na”,
„Pe re mo ha” i „Ukra jinś ki Wi sti”. W la tach 1928–1930 po seł na Sejm RP. Wie lo krot nie aresz to wa ny
za an ty pań stwo wą dzia łal ność, w la tach 1930–1933 wię zio ny. Twór ca FJN i jego prze wod ni czą cy; jeden
z ini cja to rów utwo rze nia Dy wi zji SS „Ga li zien”. Pol�ska�myśl�po�li�tycz�na XIX i XX wie�ku.�Pol�ska�–�Po�-
la�cy�–�mniej�szo�ści�na�ro�do�we, red. W. Wrze siń ski, Wro cław 1992, s. 322.

38 Front Jed no ści Na ro do wej (FJN) – le gal na ukra iń ska par tia na cjo na li stycz na utwo rzo na w 1933 r.
w Pol sce, w opo zy cji do UNDO, prze ciw na dzia ła niom ter ro ry stycz nym OUN. W skład ko mi te tu za ło -
ży ciel skie go we szli: S. He ra sy mo wycz, D. Pa li jiw, M. Bło zowś kyj, W. Ko chan, Ł. Sa woj ka. Or ga nem
pra so wym FJN by ło pi smo „Pe re mo ha”, od 1934 r. ty go dnik „Bat kiwsz czy na”, na to miast od 1935 r.
dzien nik „Ukra jinś ki Wi sti”, a na stęp nie „Chli bo robś kyj Szliach”. Po wy bu chu II woj ny wie lu dzia ła -
czy FJN uda ło się na Za chód; par tię roz wią za no wio sną 1941 r. Część jej człon ków prze szła do UCK.
J. Hol zer, Mo�zai�ka�po�li�tycz�na�Dru�giej�Rze�czy�po�spo�li�tej, War sza wa 1974, s. 531–534.

39 Hans Koch, dr, ofi cer Abweh ry, we te ran UHA, prof. hi sto rii Uni wer sy te tu Wro cław skie go;
od wrze śnia 1939 r. w Kra ko wie – re fe rent spraw ukra iń skich w We hr mach cie. Uzna wa ny przez Ku bi -
jo wy cza za „nie miec kie go przy ja cie la” UCK. M. Za jącz kow ski, op.�cit., s. 136. 

40 W. Ku bi jo wycz, Me�ni 70..., s. 36. Opra co wa nia mi sta ty stycz ny mi zaj mo wał się już wcze śniej.
Przy kła do wo, w 1933 r. opu bli ko wa no ar ty kuł je go au tor stwa na ten te mat. Zob. Sta�ty�sty�ka�ukra�jinś�ko�-
ho�na�se�łen�n�ja�w Pol�sz�czi�u swi�tli�pe�re�py�su�z 1931�ro�ku.�(Z wid�czy�tu�d�-ra�W.�Ku�bi�jo�wy�cza), „Di ło”,
nr 111, 4 V 1933 r., s. 1, https://li bra ria.ua/is sue_view.php/is sue -20069/N1 11/aid/746072/hl/Ku bi jo wycz
(do stęp 2 VI 2016 r.).

41 R. To rzec ki, Kwe�stia�ukra�iń�ska�w po�li�ty�ce III Rze�szy�(1933–1945), War sza wa 1972, s. 199. 
42 En�cy�kło�pe�di�ja�ukra�ji�no�znaw�stwa, t. 9, Lwiw 2000, s. 3441.
43 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 50. 
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Pierw sze spo tka nie przed sta wi cie li ukra iń skich ko mi te tów od by ło się 3 paź dzier ni -
ka 1939 r. w Kro śnie4 4. Wśród nich zna leź li się dzia ła cze z Pod kar pa cia i ziem nad bu -
żań skich, a tak że ukra iń scy du chow ni. Wzię ły w nim udział rów nież oso by z OUN, któ re
przy by ły do Pol ski ze Sło wa cji już 15 IX 1939 r.45 – Ja ro sław Ba ra nowś kyj46, Ro man
Susz ko47, An drij Mel nyk i Osyp Boj du nyk48. Pod czas na ra dy wy su nię to wie le po stu la -
tów do ty czą cych róż nych dzie dzin ży cia Ukra iń ców. W ra mach prac kul tu ral no -oświa -
to wych chcia no od no wić i uru cho mić ko lej ne pla ców ki „Pro swi ty”, a tak że za mie rza no
roz wi jać ukra iń skie szkol nic two. W spra wach ko ściel nych za żą da no zwol nie nia ad mi ni -
stra to ra apo stol skie go dla Łem kowsz czy zny, a de ka na ty, któ ry mi się zaj mo wał, pro po -
no wa no włą czyć do die ce zji prze my skiej pod opie kę bi sku pa po moc ni cze go Hry ho ri ja
Ła ko ty4 9. W kwe stiach go spo dar czych pla no wa no uru cho mie nie pla ców ki spół dziel czo -
ści spo żyw czej50. 

W tym cza sie zde cy do wa no się tak że po wo łać cen tral ny ośro dek ukra iń ski. Kon kret -
ne de cy zje w tej spra wie za pa dły pod czas dru giej na ra dy, któ ra mia ła miej sce w Kra ko -
wie u Ro ma na Susz ki. Wśród ze bra nych Ukra iń ców po now nie zna leź li się dzia ła cze
z róż nych śro do wisk. Po sta no wi li, że wszyst kie ww. ko mi te ty bę dą pod le gać jed nej or -
ga ni za cji51. Po my sło daw ca mi ta kie go roz wią za nia by li płk Susz ko oraz je go naj bliż szy
współ pra cow nik – Boj du nyk. No wa struk tu ra dzia ła ła pod na zwą „Ukra jinś ke Na ci jo -
nal ne Ob jed nan n ja” (UNO)52, a jej pod sta wo wym za da niem mia ło być re pre zen to wa nie
Ukra iń ców przed Niem ca mi53. Prze wod ni czą cym or ga ni za cji z re ko men da cji Susz ki
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44 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3441.
45 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 48.
46 Ja ro sław Ba ra nowś kyj (1906–1943), czło nek władz UWO oraz OUN; w la tach 1926–1930 wię -

zio ny przez pol skie wła dze; od 1930 r. na emi gra cji. Czło nek Pro wi du Ukra iń skich Na cjo na li stów, od -
po wie dzial ny za łącz ność. Od 1933 r. se kre tarz Pro wi du OUN. A. Choj now ski, J. Bru ski, Ukra�ina,
War sza wa 2006; En�cy�kło�pe�di�ja�ukra�ji�no�znaw�stwa, t. 1, Lwiw 2000, s. 91.

47 Ro man Susz ko (1894–1944), ukra iń ski woj sko wy i dzia łacz po li tycz ny, płk Strzel ców Si czo wych,
w 1939 r. do wód ca Le gio nu Ukra iń skie go; współ twór ca UWO, w la tach 1927–1928 je go kra jo wy ko -
men dant. Aresz to wa ny w li sto pa dzie 1928 r., po kil ku mie sią cach zwol nio ny. Współ za ło ży ciel OUN,
czło nek za rzą du or ga ni za cji. Po now nie aresz to wa ny na prze ło mie 1930/1931 r. Na stęp nie do 1933 r.
na emi gra cji w Wied niu; w la tach 1933–1938 w USA; od 1939 r. two rzył Le gion Ukra iń ski; w la -
tach 1939–1941 prze wod ni czą cy OUN w GG. Współ twór ca UCK. Zgi nął w za ma chu. R. To rzec ki, Kwe�-
stia�ukra�iń�ska�w Pol�sce�w la�tach 1923–1929, Kra ków 1989, s. 383. 

48 Osyp Boj du nyk (1895–1966), ukra iń ski dzia łacz na cjo na li stycz ny, in ży nier, żoł nierz UHA i ar mii
URL, od 1920 r. czło nek UWO, od 1929 r. – OUN (po tem w OUN-M); od 1941 r. czło nek Pro wi du Ukra -
iń skich Na cjo na li stów. Za an ga żo wa ny w dzia łal ność UCK. Aresz to wa ny w stycz niu 1944 r. przez wła -
dze nie miec kie i wię zio ny w Sach sen hau sen, zwol nio ny w paź dzier ni ku te go ro ku. Od 1952 r.
w Ar gen ty nie. W la tach 1954–1955 i 1961–1965 prze wod ni czą cy Ukra iń skiej Ra dy Na ro do wej. Współ -
re dak tor ty go dni ków „Ho łos Na ci ji” oraz „Ho łos”. Ibi�dem, s. 355–356. 

49 Hry ho rij Ła ko ta (1883–1950), ukra iń ski dzia łacz re li gij ny, w 1908 r. otrzy mał świę ce nia ka płań -
skie (Prze myśl); od 1913 r. prof. Se mi na rium Du chow ne go w Prze my ślu, w la tach 1918–1926 rek tor;
od 1926 r. biskup po moc ni czy w Prze my ślu; od 1933 r. biskup or dy na riusz w Sa no ku; w 1939 r. skie ro -
wa ny do Ja ro sła wia, ob jął opie ką za chod ni okręg aż po Kra ków; od 1941 r. po now nie w Prze my ślu.
Aresz to wa ny w czerw cu 1946 r. przez NKWD, ska za ny na 10 lat ła gru i wy wie zio ny do Wor ku ty, zmarł
w obo zie. W czerw cu 2001 r. ogło szo ny bło go sła wio nym Ko ścio ła ka to lic kie go. S. Stę pień, Bi�skup
Hryho�rij�Ła�ko�ta (1883–1950), „Biu le tyn In for ma cyj ny PWIN” 1996, nr 2, s. 135–138.

50 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 48–49.
51 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3441.
52 W. Ku bi jo wycz, Me�ni 70..., s. 37–38. 
53 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 49. 
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został Wo ło dy myr Ku bi jo wycz54. Je go za stęp cą był Boh dan Hna te wycz55, a w za rzą dzie
zna leź li się56: Osyp Boj du nyk, My chaj ło Chro now jat57, Iwan Zi lynś kyj58 i Ja ro sław Rak59.
Pod czas ze bra nia za twier dzo no rów nież pro jekt sta tu tu or ga ni za cji. Pod sta wo wym ce -
lem sta ło się za le ga li zo wa nie dzia łal no ści UNO. Na cze le de le ga cji, któ ra mia ła się udać
do Han sa Fran ka, sta nę li Susz ko oraz Ku bi jo wycz60. Niem cy nie trak to wa li jed nak tej
spra wy po waż nie. Zgod nie z za sa dą, któ rej trzy ma li się przez ca łą woj nę, go dzi li się tyl -
ko na te po my sły Ukra iń ców, któ re mo gli jed no cze śnie wy ko rzy stać w swo jej po li ty ce61.
Sprze ci wia li się wy su wa nym przez nich po stu la tom po li tycz nym i od rzu ca li or ga ni za -
cyj ne za ło że nia spo łecz no -go spo dar cze6 2. Nie uzna li za tem przed sta wio ne go sta tu tu
UNO, któ re mi mo te go roz po czę ło nie for mal ną dzia łal ność63. W kwiet niu 1940 r. za stą -
pił je wspo mi na ny już Ukra iń ski Cen tral ny Ko mi tet. 

O po wo ła niu no wej or ga ni za cji za de cy do wa no pod czas ko lej ne go zjaz du dzia ła czy
ukra iń skich w Kra ko wie w dniach 13–15 kwiet nia 1940 r.64 O za mia rze jej utworzenia
ze bra nych po in for mo wał dr Fritz Arlt65, wy stę pu ją cy wów czas ja ko przed sta wi ciel
Wydzia łu Lud no ści i Opie ki Spo łecz nej. Ukra iń ski Cen tral ny Ko mi tet miał się za jąć spra -
wa mi ukra iń ski mi w GG i ob jąć opie ką ca łą lud ność ukra iń ską za miesz ku ją cą wspo mnia -
ny ob szar. Po zba wio ny był jed nak praw po li tycz nych, przy jął więc for mę zu peł nie in ną
od za kła da nej przez Ukra iń ców. Opie rał się bo wiem wy łącz nie na wska za niach i wy tycz -
nych nie miec kich66. Po mi mo te go zo stał on „naj waż niej szą in sty tu cją re pre zen tu ją cą
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54 W. Ku bi jo wycz, Me�ni 70..., s. 38. 
55 Boh dan Hna te wycz, dr, czło nek OUN, są dzo ny w 1922 r. ja ko po dej rza ny o wzię cie udzia łu w za -

ma chu na Jó ze fa Pił sud skie go, unie win nio ny. P.R. Ma go czij, op.�cit., s. 511. 
56 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3441.
57 My chaj ło Chro now jat (1894–1981), ukra iń ski dzia łacz po li tycz ny i spo łecz ny, in ży nier. W la -

tach 1940–1941 w za rzą dzie UCK; w la tach 1943–1945 czło nek Za rzą du Woj sko we go Dy wi zji SS „Ga -
li zien”. Po woj nie na emi gra cji; od 1953 r. w USA. En�cy�kło�pe�di�ja�ukra�ji�no�znaw�stwa, Pa ryż–No wy
Jork 1955–1995. 

58 Iwan Zi lynś kyj (1879–1952), ukra iń ski ję zy ko znaw ca, pro f. UJ i Uni wer sy te tu Ka ro la w Pra dze.
W cza sie oku pa cji prze wod ni czą cy Ra dy Na uko wej przy UCK, kie row nik Ukra jinś kie go Wy daw nyc -
twa. Od 1944 r. w Pra dze. Po woj nie prof. sla wi sty ki na Uni wer sy te cie Ka ro la. Ibidem, s. 830.

59 Ja ro sław Rak (1909–1989), ukra iń ski dzia łacz na cjo na li stycz ny, praw nik. Czło nek OUN; w 1934 r.
są dzo ny za udział w za bój stwie Bro ni sła wa Pie rac kie go, ska za ny na 7 lat wię zie nia. W la tach 1939–
–1940 kie row nik Wy dzia łu Mło dzie ży UCK, dzia łacz Ukra iń skiej Ra dy Na ro do wej. Aresz to wa ny w lip -
cu 1941 r., od 1942 r. do grud nia 1944 r. wię zień KL Au schwitz. W la tach 1945–1948 dzia łacz mło dzie -
żo wy w Niem czech; w la tach sześć dzie sią tych prze wod ni czą cy Głów nej Ra dy OUN; od 1970 r.
prze wod ni czą cy Ko or dy na cyj nej Ra dy Wy cho waw czo -Do rad czej przy Ukra iń skim Ko mi te cie Kon gre -
so wym Ame ry ki. A. Cy ra, Ban�de�row�cy�w KL�Au�schwitz, „Stu dia nad Fa szy zmem i Zbrod nia mi Hi tle -
row ski mi” 2008, t. XXX, s. 383–432; http://www.mysl -pol ska.pl/no de/51 (do stęp 28 VIII 2016 r.). 

60 W. Ku bi jo wycz, Me�ni 70..., s. 37–38. 
61 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 49. 
62 Ibi�dem, s. 51. Ukra iń cy, któ rzy uda li się z de le ga cją do ge ne ral ne go gu ber na to ra, mie li osiem pod -

sta wo wych po stu la tów do władz nie miec kich. W jed nym z punk tów pro szo no o pra wo do ich re pre zen -
to wa nia w GG przez UNO. W. Ku bi jo wycz, Ukra�jin�ci�w He�ne�ral�nij�Hu�ber�ni�ji..., s. 62. 

63 Idem, Me�ni 70..., s. 39. 
64 W. Ku bi jo wycz, Ukra�jin�ci�w He�ne�ral�nij�Hu�ber�ni�ji..., s. 80. 
65 Fritz Arlt, dr, re fe rent do spraw lud no ści w GG, od 1940 r. na czel nik Wy dzia łu Lud no ści i Opie ki

Spo łecz nej; przy chyl ny spra wom ukra iń skim (je go pod pis wid nie je pod do ku men tem do ty czą cym dzia -
łal no ści UDK z 4 V 1940 r.); uczest nik zjaz dów i na rad UCK. Ibi�dem, s. 61, 73, 84, 88. 

66 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 167. 
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społe czeń stwo ukra iń skie”67. Głów ną sie dzi bą Ko mi te tu zo stał Kra ków. Je go prze wod -
ni czą cym ob ra no Wo ło dy my ra Ku bi jo wy cza, choć po cząt ko wo je go kan dy da tu ra nie by -
ła prze są dzo na: „Niem cy nie za mie rza li po wie rzyć kie row nic twa UCK wy bit niej sze mu
kan dy da to wi z frak cji OUN, lecz ko muś ze zna nych dzia ła czy b[yłe go] Fron tu Jed no ści
Na ro do wej (przy pusz czal nie D[my tro wi] Pa li ji wo wi). Kie dy zo rien to wa li się, że nie znaj -
dzie on po par cia wśród Ukra iń ców, zgo dzi li się na W[oło dy my ra] Ku bi jo wy cza, ja ko
rze ko mo neu tral ne go”68. Je go za stęp cą zo stał Wa syl Hli bo wyć kyj69. Pod czas zjaz du za -
twier dzo no też sta tut Ko mi te tu7 0, któ re go treść i pro jekt te re no wej siat ki or ga ni za cyj -
nej – jak uwa żał Ku bi jo wycz – opra co wa li Niem cy71. W jed nej ze swo ich pu bli ka cji pi sał:
„Sta tu ty dla UCK opra co wa ły i wy da ły nie miec kie wła dze bez udzia łu Ukra iń ców. […]
By ły opra co wa ne na pręd ce, cha otycz nie, peł ne nie ja sno ści, a na wet sprzecz no ści”72.
Struk tu ra we wnętrz na Ko mi te tu opie ra ła się na sys te mie wo dzow skim. Prze wod ni czą cy
od po wie dzial ny był za wszyst kie dzie dzi ny ak tyw no ści ukra iń skich ko mi te tów73. We -
dług Ku bi jo wy cza do naj waż niej szych dzia łań UCK na le ża ło: re pre zen to wa nie ukra iń -
skiej lud no ści przed wła dza mi nie miec ki mi, po moc ma te rial na po trze bu ją cym,
or ga ni za cja szkol nic twa, oświa ty po zasz kol nej oraz ży cia cer kiew ne go74. Przed roz po -
czę ciem dzia łal no ści UCK po ja wi ły się pew ne pro ble my. Wy ni ka ły one m.in. z ukształ -
to wa nia te re nów zaj mo wa nych w GG przez Ukra iń ców75. 

No wa or ga ni za cja sta tus praw ny uzy ska ła 22 ma ja 1940 r.76 W ra mach UCK po wsta -
ło kil ka wy dzia łów. Ich pierw szy mi77 kie row ni ka mi by li: or ga ni za cyj ne go – Osyp Boj -
du nyk, któ re go po tem za stą pił My ko ła Cen ko; fi nan so we go – Ołek sandr Zy ben ko,
Ro man My cyk, a od 1942 r. O. Tar nawś kyj78; opie ki spo łecz nej – o. Ołek sandr Ma ły -
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67 I. Ha ła gi da, Mię�dzy�Mo�skwą,�War�sza�wą�i Wa�ty�ka�nem.�Dzie�je�Ko�ścio�ła�grec�ko�ka�to�lic�kie�go�w Pol�-
sce�w la�tach 1944–1970, War sza wa 2013, s. 67.

68 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 51. 
69 Idem, Kwe�stia�ukra�iń�ska�w po�li�ty�ce III Rze�szy..., s. 204.
70 Prze druk Sta tu tu Ukra iń skie go Cen tral ne go Ko mi te tu w dwóch wer sjach ję zy ko wych (nie miec ki,

ukra iń ski) zob. W. Ku bi jo wycz, Ukra�jin�ci�w He�ne�ral�nij�Hu�ber�ni�ji..., s. 454–471. 
71 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3441; R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�-

ny�świa�to�wej..., s. 51. Jesz cze 12 IV 1940 r. na po sie dze niu kie row ni ków wy dzia łów urzę du GG Hans
Frank wy ra ził za do wo le nie z po sta wy lud no ści ukra iń skiej. Z ko lei 19 kwiet nia te go ro ku zgo dził się
na dzia ła nie ukra iń skie go szkol nic twa śred nie go i wyż sze go oraz za pew nił Ukra iń ców o zwro cie ka tedry
chełm skiej (na stą pi ło to 20 V 1940 r.). Niem cy prze ka za li tak że Ukra iń com dwa dzie ścia cer kwi, któ re
przed woj ną otrzy mał Ko ściół ka to lic ki od władz pol skich. Po wsta ło rów nież bi skup stwo kra kow sko -
-prze my skie. Wkrót ce Frank za pro po no wał też utwo rze nie ukra iń skich bi skupstw w Cheł mie, War sza -
wie oraz na Łem kowsz czyź nie. R. To rzec ki, Kwe�stia�ukra�iń�ska�w po�li�ty�ce III Rze�szy..., s. 199–200; idem,
Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 48–50.

72 W. Ku bi jo wycz, Ukra�jin�ci�w He�ne�ral�nij�Hu�ber�ni�ji..., s. 98. 
73 M. Za jącz kow ski, op.�cit., s. 125. 
74 W. Ku bi jo wycz, Ukra�jin�ci�w He�ne�ral�nij�Hu�ber�ni�ji..., s. 46–47, 49.
75 Mi mo że je go ob szar był nie zbyt du ży, to roz cią gał się na bli sko 1 tys. km, a sto pień świa do mo -

ści na ro do wej Ukra iń ców z te go te re nu po zo sta wał bar dzo zróż ni co wa ny. Idem, Me�ni 70..., s. 42.
76 R. To rzec ki, Kwe�stia�ukra�iń�ska�w po�li�ty�ce III Rze�szy..., s. 204.
77 We dług prze wod ni czą cego UCK od 30 VIII 1940 r. nie mal do la ta 1941 r. na cze le po szcze gól -

nych wy dzia łów sta li: or ga ni za cyj ne go – O. Boj du nyk, go spo dar cze go – A. Mi la nycz, pra cy i opie ki
spo łecz nej – o. M. So pu lak, pra cy kul tu ral nej – M. Du żyj, szkol nic twa – N. Hir niak, a na stęp nie P. Isa -
jiw, mło dzie ży – W. Ta to myr, fi nan so we go – R. My cyk. Dy rek to rem kan ce la rii był na to miast M. Ko no -
wa leć. W. Ku bi jo wycz, Ukra�jin�ci�w He�ne�ral�nij�Hu�ber�ni�ji..., s. 94. 

78 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3445.
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nowś kyj, a od 1941 r. – o. My chaj ło So pu lak; pra cy kul tu ral nej – My ko ła Du żyj, Mychaj -
ło Kusz nir; szkol nic twa – Ni ki for Hir niak, Iwan Te sla, Pe tro Isa jiw; go spo dar cze go – My -
chaj ło Chro now jat, Ata nas Mi la nycz, Ostap Ko tyk -Ste pa no wycz79; mło dzie ży – Ja ro sław
Rak, Ju lia na Ta to myr, Se we ryn Le wyć kyj, Ze non Ze le nyj80. Ko mi tet po dzie lo no na osiem
re fe ra tów: prze wod ni czą ce go, za stęp cy prze wod ni czą ce go, ra chun ko wo ści, po mo cy ro -
dzi nom i mło dzie ży, opie ki go spo dar czej i pra cy, po mo cy w za kre sie wy ży wie nia, or ga -
ni za cji i pla no wa nia, dzia łal no ści kul tu ral nej81. 

Ukra iń scy na cjo na li ści oraz człon ko wie Ko mi te tu ści śle ze so bą współ pra co wa li.
Więk szość dzia ła czy UCK na le ża ła do OUN lub choć by z nim sym pa ty zo wa ła82. Je go
prze wod ni czą cy pod kre ślał, że te re no we UCK po wsta wa ły wła śnie z ini cja ty wy OUN
lub przy je go wspar ciu. Cie szy ło go rów no cze śnie, że Ko mi tet nie stał się przy bu dów ką
tej or ga ni za cji. Człon ko wie UCK po pie ra li (tak że po po dzia le OUN w 1940 r.) zwłasz -
cza mel ny kow ców83. Jesz cze w grud niu 1939 r. przy wła dzach nie miec kich zo sta ły utwo -
rzo ne sta no wi ska ukra iń skich mę żów za ufa nia: po wo ła no ich 98084, by li w każ dej
ukra iń skiej wsi8 5.

Pra ce UCK fi nan so wa ne by ły z róż nych źró deł. Po dob nie jak in ne or ga ni za cje cha -
ry ta tyw ne dzia ła ją ce w GG, Ko mi tet otrzy my wał do ta cje od władz oku pa cyj nych86. Opła -
ca ny był rów nież ze środ ków sa mo rzą du te ry to rial ne go i da rów za gra nicz nych.
W la tach 1940–1942 do ta cje go tów ko we i w na tu rze wy nio sły oko ło 4,5 mln zł87. Część
środ ków po zy ski wa no ze zbió rek pro wa dzo nych wśród spo łe czeń stwa ukra iń skie go
(względ nie mia ły cha rak ter jed no ra zo wej po mo cy). Wspar cia Ko mi te to wi udzie lał też
Mię dzy na ro do wy Czer wo ny Krzyż w Ge ne wie88. W la tach 1940–1945 w kra kow skiej
cen tra li UCK pra co wa ło od 80 do 200 osób, na to miast przy sze fach dys tryk tów dzia ła li
tzw. do rad cy89. Z Ko mi te tem zwią za nych by ło wie lu waż nych ukra iń skich dzia ła czy spo -
łecz no -po li tycz nych, wśród nich zna lazł się tak że Kost’ Pan kiwś kyj90. 
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79 Wo ło dy myr Ku bi jo wycz pi sze, że wy dział ten na po cząt ku ist nie nia UCK był jed nym z naj le piej
dzia ła ją cych. Po da je, że po za ww. pra co wa li w nim jesz cze Ołek sandr Zy ben ko i Iwan Ku ziw. W. Ku -
bi jo wycz, Ukra�jin�ci�w He�ne�ral�nij�Hu�ber�ni�ji..., s. 73. 

80 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3441.
81 R. To rzec ki, Kwe�stia�ukra�iń�ska�w po�li�ty�ce III Rze�szy..., s. 205.
82 Ibi�dem.
83 W. Ku bi jo wycz, Me�ni 70..., s. 42–43.
84 J. Kła peć, op.�cit., s. 122–123. 
85 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 50–51. 
86 Po dzia łem da rów in sty tu cji cha ry ta tyw nych dla dzia ła ją cych w GG zaj mo wa ła się Na czel na Ra da

Opie kuń cza. Na prze ło mie 1940/1941 r. UCK otrzy mał (wg Bog da na Krol la ja ko URG) po moc w kwo cie
pra wie 1,5 mln zł (RGO – 15 mln zł), w ro ku 1941/1942 – po nad 1,5 mln zł (RGO – pra wie 17,5 mln zł),
a w na stęp nym ro ku NRO prze ka za ła UCK 1,3 mln zł (RGO – 3,8 mln zł). B. Kroll, op.�cit., s. 94, 96.

87 Bog dan Kroll po da je, że w la tach 1940–1943 rząd nie miec ki prze zna czył dla Ko mi te tu łącz nie
oko ło 5 mln zł, część z tej kwo ty prze ka za no za po śred nic twem NRO. Ibi�dem, s. 94.

88 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3445.
89 Ibi�dem, s. 3442.
90 Kost’ Pan kiwś kyj (1897–1973), ukra iń ski dzia łacz spo łecz no -po li tycz ny. Syn Kost’a Pan kiwś kie go

(1855–1915) – jed ne go z za ło ży cie li To wa rzy stwa im. Ta ra sa Szew czen ki we Lwo wie. W la tach 1924–1939
od był prak ty kę ad wo kac ką we Lwo wie. W la tach dwu dzie stych i trzy dzie stych obroń ca człon ków UWO
i OUN w pro ce sach wy to czo nych przez pol skie wła dze. Od lip ca 1941 r. kie ro wał Se kre ta ria tem General -
nym Ukra iń skiej Ra dy Na ro do wej we Lwo wie. Od wrze śnia 1941 r. prze wod ni czą cy Ukra iń skie go Ko -
mi te tu Kra jo we go (UKK), po po łą cze niu UKK z UCK (ma rzec 1942 r.) wy bra ny za stęp cą Ku bi jo wy cza. 
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Wio sną 1941 r. UCK uzy skał zgo dę na po sia da nie swo je go przed sta wi cie la w Ber li -
nie przy De le ga tu rze GG oraz przy Ukra iń skim Urzę dzie Za ufa nia91. 

W po wia tach GG za miesz ki wa nych przez Ukra iń ców od kwiet nia 1940 r.92 funk cjo -
no wa ły Ukra iń skie Ko mi te ty Po mo cy (UDK, Ukra jinś ke Do po mo ho wi Ko mi te ty)93, które
mia ły za sięg lo kal ny94, w gmi nach zaś – de le ga tu ry95. W czerw cu 1940 r. za de cy do wa no,
że Ko mi tet sta nie się dla UDK struk tu rą nad rzęd ną96. Ukra iń skie Ko mi te ty Po mo cy, po -
dob nie jak UCK, mia ły osiem re fe ra tów. Zaj mo wa ły się przede wszyst kim or ga ni za cją
szkol nic twa na kon kret nym te re nie oraz po mo cą dla lud no ści ukra iń skiej. W 1941 r. ist -
nia ło 26 UDK oraz 33 de le ga tu ry97. 4 ma ja 1940 r. zo sta ły opu bli ko wa ne wy tycz ne oraz
no wy sta tut UDK, za twier dzo ny 25 lip ca 1942 r. przez Wy dział Spraw We wnętrz nych
rzą du GG9 8.

W lip cu 1940 r. Ukra iń ski Cen tral ny Ko mi tet uzy skał zgo dę na utwo rze nie Ukra iń -
skich To wa rzystw Oświa to wych (UOT), któ re za stą pi ły daw ne czy tel nie „Pro swi ty”99.
Peł ni ły one ro lę pla có wek kul tu ral no -oświa to wych dla lud no ści mia ste czek i wsi100.
Do ich dzia ła nia po zy ska no no wych na uczy cie li oraz in struk to rów101. Wła dze nie miec -
kie wy da ły „Pierw sze kie run ki dla pra cy kul tu ral nej” i za twier dzi ły „ela stycz ny” sta tut
dla UOT102 (jesz cze w mar cu 1940 r. od był się w Kra ko wie Zjazd Kul tu ral no -Oświa to -
wy103). W mar cu 1941 r. funk cjo no wa ło 808 pla có wek UOT, do któ rych przy na le ża ło
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W la tach 1945–1949 na emi gra cji w Niem czech. W la tach 1945–1948 pre mier emi gra cyj ne go rzą du
URL. Zmarł w Li ving ston. I. Ha ła gi da, op. cit., s. 92; http://hi sto ry.fran ko.lviv.ua/IIp_1.htm (do -
stęp 11 XII 2013 r.).

91 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3442.
92 W. Ku bi jo wycz, Ukra�jin�ci�w He�ne�ral�nij�Hu�ber�ni�ji..., s. 82. Po zwo le nie na ich dzia ła nie wy dał ge -

ne ral ny gu ber na tor 19 IV 1940 r., kie dy do Han sa Fran ka uda ła się ofi cjal na de le ga cja ukra iń ska. 
93 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3441.
94 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 47. 
95 J. Kła peć, op.�cit., s. 122–123. Nie za wsze two rzo no je jed nak na te re nach za miesz ki wa nych

w więk szo ści przez Ukra iń ców. Ry szard To rzec ki pi sze, że spo śród nich „10 dzia ła ło na «zie miach czy -
sto pol skich», [a] na 33 re jo no we de le ga tu ry rów nież 10”, choć rów no cze śnie ko men tu je on, że „te dość
du że licz by są za gad ko we i nie ja sne”. Na przy kład w War sza wie prze by wa ło tyl ko od 2 do 3 tys. Ukra -
iń ców, tym cza sem w war szaw skim UDK pra co wa ło 59 osób (łącz nie na to miast by ło 250 płat nych pra -
cow ni ków UDK i de le ga tur na 800 za trud nio nych w ca łym apa ra cie UDK). UCK zmniej szył tę licz bę
do 38. War szaw ska pla ców ka wspie ra na by ła przez nie miec kie wła dze miasta kwo tą 30 tys. zł wy pła ca -
ną co mie siąc. Ibi�dem, s. 51–52.

96 UDK po cząt ko wo po wsta wa ły z sia tek ko mi te tów te re no wych two rzo nych przez zwo len ni ków
frak cji OUN-M. Część z nich nie for mal nie funk cjo no wa ła już od je sie ni 1939 r. Po wo ły wa ne by ły
przy za rzą dach po wia tów i sta rostw. R. To rzec ki, Kwe�stia�ukra�iń�ska�w po�li�ty�ce III Rze�szy..., s. 205; idem,
Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 48, 51. 

97 Idem, Kwe�stia�ukra�iń�ska�w po�li�ty�ce III Rze�szy..., s. 205. W 1943 r. dzia ła ło ich 35, a tak że 392 de -
le ga tu ry (B. Kroll, op.� cit., s. 93). Ku bi jo wycz roz mie ścił je w na stę pu ją cy spo sób. UDK: ob�last’
krakowska – 9, lu bel ska – 9, war szaw ska – 2, ra dom ska – 6; de le ga tu ry od po wied nio: 16, 11, 4, 2. W. Ku -
bi jo wycz, Ukra�jin�ci�w He�ne�ral�nij�Hu�ber�ni�ji..., s. 130. 

98 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 51–52. 
99 W. Ku bi jo wycz, Me�ni 70..., s. 41. 
100 W ra mach swo ich za dań or ga ni zo wa ły m.in. kur sy dla nie pi śmien nych, a tak że przed sta wie nia

i kon cer ty. M. Za jącz kow ski, op.�cit., s. 129. 
101 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 47. 
102 Ibi�dem, s. 51. 
103 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3445. 
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46 tys. człon ków1 04. Sza co wa no, że wio sną te go ro ku ist nia ły one w 80 proc. ukra iń skich
wsi1 05. Pod ko niec czerw ca 1941 r. kół UOT by ło już 885, a swo ją dzia łal no ścią ob ję ły
wów czas od 80 do 90 proc. wsi106. 

To wa rzy stwa oświa to we by ły od sie bie nie za leż ne, jed nak zo sta ły pod po rząd ko wa ne
re fe ren tu rom w UDK oraz Wy dzia ło wi Pra cy Kul tu ral nej UCK. W 1941 r. – po roz sze -
rze niu kom pe ten cji UCK w Ga li cji – zo stał on po dzie lo ny na trzy czę ści: 1. In sty tut
Oświa ty Lu do wej (INO), ze Ste pa nem Wo łyn ciem na cze le (je go ce lem by ło wy szko le -
nie niż szych współ pra cow ni ków i za opa trze nie ich w od po wied nie ma te ria ły)107; 2. In -
sty tut Lu do wej Twór czo ści (INT), z o. S. Sa pru nem ja ko prze wod ni czą cym, któ ry z ko lei
po dzie lił się na dwa biu ra: Kon cer to we i Te atral ne oraz INT; 3. Pod wy dział do spraw
Sztu ki108. Jesz cze je sie nią 1939 r. – za tem przed ofi cjal nym roz po czę ciem dzia łal no -
ści – Wy dział Pra cy Kul tu ral nej za jął się od na wia niem czy tel ni „Pro swi ty” (jej
funkcjonowanie człon ko wie UCK mu sie li przy wró cić tak że po opusz cze niu Ga li cji przez
bol sze wi ków). Po za tym wzno wio no pra ce „Rid nej Cha ty”109. Wy dział Pra cy Kul tu ral -
nej opra co wał dla UOT kie run ki dzia łań oraz ma te ria ły do pra cy oświa to wej, wy da wał
mie sięcz nik „Do swit ni Woh ni”, po ma gał w za opa trze niu bi blio tek oraz pro wa dził kur sy
szko le nio we110. W je go ra mach funk cjo no wa ła rów nież au to no micz na Głów na Sek cja
Żeń ska, któ ra kon ty nu owa ła pra cę Związ ku Ukra inek111. 

Ukra iń ski Cen tral ny Ko mi tet po sia dał kil ka swo ich przed sta wi cielstw, np. w Rów -
nem i we Lwo wie (funk cjo no wa ło pod na zwą „Biu ro Pra cy”), któ rym kie ro wał Ata -
nas Mi la nycz1 12. Zo sta ły one po wo ła ne głów nie w ce lu przy ję cia Ukra iń ców ucie ka ją cych
z GG do Ga li cji. W po ro zu mie niu z rzą dem GG ko lej ne przed sta wi ciel stwo Ko mi te tu
utwo rzo no w Lu bie niu na Dol nym Ślą sku, a je go sze fem zo stał Pan kiwś kyj113 (mia sto to
zo sta ło głów nym ośrod kiem emi gra cyj nym UCK oraz Wij sko wej Upra wy). 

Na po cząt ku dzia łal no ści UCK sku pił się na od ro dze niu świa do mo ści na ro do wej
Ukra iń ców. W pra ce z tym zwią za ne za an ga żo wa li się oso bi ście: Wo ło dy myr Ku bi jo -
wycz, Osyp Boj du nyk, Wa syl Hli bo wyć kyj, Dmy tro Pa li jiw, My chaj ło Chro now jat, Ata -
nas Mi la nycz, Pe tro Isa jiw i wie lu in nych dzia ła czy114. Dru gim waż nym za da niem
Ko mi te tu by ło zli kwi do wa nie pol skich wpły wów na zie miach w więk szo ści za miesz ki -
wa nych przez Ukra iń ców, a tak że „od zy ska nie” czę ści te re nów, któ re po przed nio rze ko -
mo utra ci li115.

Du żą uwa gę UCK po świę cał wspie ra niu ukra iń skiej oświa ty. Za jej po śred nic twem
pla no wa no bo wiem do trzeć do sze ro kiej rze szy spo łe czeń stwa ukra iń skie go. Co praw -
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104 Ibi�dem, s. 3444.
105 W. Ku bi jo wycz, Me�ni 70..., s. 44. 
106 Idem, Ukra�jin�ci�w He�ne�ral�nij�Hu�ber�ni�ji..., s. 230. 
107 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3445. 
108 Ibi�dem, s. 3444–3445. 
109 Ibi�dem, s. 3444.
110 Ibi�dem.
111 W dniach 2–3 II 1942 r. we Lwo wie od był się pierw szy zjazd prze wod ni czą cych żeń skich sek cji

z ca łe go GG. Pra cą sek cji ko bie cych kie ro wa ły Ma ri ja Bi la ko wa i M. Za jacz kiwś ka. Ibi�dem, s. 3445.
112 Utwo rze nie tej pla ców ki umoż li wi ło po wrót czę ści człon ków Ko mi te tu z GG do Ga li cji. Ibi�dem,

s. 3442.
113 Ibi�dem, s. 3442–3443.
114 W. Ku bi jo wycz, Me�ni 70..., s. 40. 
115 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 55. 
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da, wpływ UCK na szkol nic two po zo sta wał ogra ni czo ny (szko ły by ły pań stwo we), nie -
mniej jed nak Ko mi te to wi uda ło się na wią zać w tej spra wie współ pra cę z wła dza mi nie -
miec ki mi i brać udział w two rze niu no wych pla có wek116. Wio sną 1941 r. ist nia ły one już
w więk szo ści ukra iń skich wsi1 17. UCK za bez pie czał ka dry, a tak że opra co wy wał pro gra -
my na uko we118, kur sy za wo do we i szko le nio we dla nie wy kwa li fi ko wa nych na uczy cie li
oraz uczest ni czył w or ga ni zo wa niu se mi na riów pe da go gicz nych i szkół za wo do wych.
Ko mi tet nad zo ro wał też gim na zja ukra iń skie, m.in. w Cheł mie i Ja ro sła wiu119. Wy mie -
nio ny mi spra wa mi zaj mo wał się bez po śred nio Wy dział Szkol nic twa, któ re go sie dzi bą
w la tach 1942–1944 był Lwów120. 

Ko mi tet za kła dał rów nież bur sy mło dzie żo we. Od 1943 do 1944 r. dzia ła ło 131 pla -
có wek, w któ rych miesz ka ło 7 tys. uczniów. UCK sku pił się też na two rze niu klu bów
oraz to wa rzystw spor to wych. Zaj mo wał się tym bez po śred nio Wy dział Mło dzie ży. W ra -
mach je go dzia łal no ści or ga ni zo wa no tak że kur sy szko le nio we, in struk ta żo we i obo zy
wy cho waw cze dla róż nych grup wie ko wych (no�wa�kiw 7–14 lat, ju na ków 14–18 lat i mło -
dzieży 18–24 lata)121. Po moc od Ko mi te tu uzy ski wa li rów nież stu den ci, a pły nę ła ona
z utwo rzo nej pod ko niec 1940 r. Ko mi sji Po mo cy Ukra iń skim Stu den tom (KoDUS). Fi -
nan so wa na by ła m.in. z wła snych zbió rek oraz środ ków ze bra nych w ra mach opie ki spo -
łecz nej122. War to pod kre ślić, że kan dy da ci wska za ni przez UCK nie mie li pro ble mów
z uzy ska niem po zwo le nia na wyż sze stu dia. Ogra ni czać ich mógł je dy nie brak środ ków
czy też ma tu ry123.

Istot ną spra wą dla Ukra iń ców by ło po sia da nie wła sne go wy daw nic twa. W stycz -
niu 1940 r. roz po czę ło dzia łal ność Ukra jinś ke Wy daw nyc two124, któ re uzy ska ło mo no -
pol na pu bli ka cję ukra iń skich ksią żek oraz pra sy125. Od 6 stycz nia 1940 r. wy da wa ło
w Kra ko wie „Kra kiwś ki Wi sti”126 (ga ze ta zo sta ła or ga nem pra so wym UCK127), któ rych
re dak to rem na czel nym zo stał My chaj ło Cho miak128 – ści śle współ pra cu ją cy z Ku bi jo wy -
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116 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3444.
117 W. Ku bi jo wycz, Me�ni 70..., s. 44.
118 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3444.
119 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 55. 
120 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3444.
121 Ibi�dem, s. 3445.
122 W 1943 r. wy pła co no 730 sty pen diów (dla stu den tów we Lwo wie i Niem czech), w su mie

1 mln 350 tys. zł. Śro do wi sko stu denc kie GG w la tach 1940–1944 by ło zor ga ni zo wa ne w Zwią zek Pra -
cy Ukra iń skich Stu den tów przy UCK. Ibi�dem, s. 3444.

123 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 55. 
124 M. Za jącz kow ski, op.�cit., s. 131. Wo ło dy myr Ku bi jo wycz pi sał, że w pierw szych mie sią cach

dzia łal no ści Wy daw nyc two bo ry ka ło się z wie lo ma pro ble ma mi: fi nan so wy mi, tech nicz ny mi itd. W. Ku -
bi jo wycz, Ukra�jin�ci�w He�ne�ral�nij�Hu�ber�ni�ji..., s. 256–257. 

125 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3441. W GG w 1940 r. wy da wa no 132 ty tu ły o na kła dzie 735,5 tys.
egzempla rzy. Sam Ku bi jo wycz twier dził, że „je den ty tuł księ gar ski przy pa dał prze cięt nie na 4,2 tys.
Ukra iń ców”. Cyt. za: M. Za jącz kow ski, op.�cit., s. 132.

126 W GG wy cho dzi ły łącz nie trzy ukra iń skie pi sma, trzy ra zy w ty go dniu. R. To rzec ki, Kwe�stia�ukra�-
iń�ska�w po�li�ty�ce III Rze�szy..., s. 204.

127 Wy cho dzi ła od dwóch do trzech ra zy w ty go dniu, na to miast w li sto pa dzie 1940 r. przy bra ła for -
mę dzien ni ka, któ re go na kład wy no sił 10 tys. eg zem pla rzy. Idem, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska
w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 54–55. 

128 Za stą pił on pierw sze go re dak to ra, Bo ry sa Łe wyć kie go, któ ry mu siał odejść z wy daw nic twa
w stycz niu 1940 r. W. Ku bi jo wycz, Ukra�jin�ci�w He�ne�ral�nij�Hu�ber�ni�ji..., s. 276. 
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czem129. Pod tym sa mym ty tu łem uka zy wał się rów nież ty go dnik ma ją cy po pu lar ny cha -
rak ter. Oba pi sma by ły cen zu ro wa ne przez Niem ców. Po za wspo mnia ną pra są Ukra jin -
śke Wy daw nyc two pu bli ko wa ło tak że książ ki o zróż ni co wa nej te ma ty ce, np. do ty ka ją ce
spraw po li tycz nych130. W 1945 r. je go sie dzi bę, po dob nie jak re dak cję „Kra kiwś kich
Wisti”, prze nie sio no do Wied nia131. 

We Lwo wie Ukra iń cy wy da wa li pi smo po pu lar no nau ko we, a tak że li te rac kie „Na sze
Dni”. W ję zy ku ukra iń skim wy cho dził rów nież dzien nik „Lwiwś ki Wi sti”, acz kol wiek
był on ga ze tą nie miec ką. Ko lej nym cza so pi smem był „Wo łyń”, jed nak tyl ko przez kil ka
mie się cy cie szy ło się ono nie za leż no ścią od władz1 32.

Człon ko wie Ko mi te tu za dba li też o sek tor zdro wia, któ re mu prze wo dził dr Wa syl
Kar chut, a na stęp nie R. Osin czuk. Za kła da no am bu la to ria, pro wa dzo no kur sy szko le nio -
we dla per so ne lu po moc ni cze go oraz w prze my śla ny spo sób roz miesz cza no le ka rzy
w tere nie133. 

Sze rzej nie roz wi nę ła się na to miast ak tyw ność go spo dar cza UCK. Otwie ra no jed nak no -
we ko ope ra ty wy, do dzia ła nia któ rych nie zbęd ni by li agro no mo wie i in struk to rzy rol nic twa,
m.in. dla to wa rzy stwa Ukra jinś kyj Ho spo dar134. Wy dział Go spo dar czy, dzia ła ją cy w ra mach
UCK, zwo ły wał zjaz dy kup ców i rze mieśl ni ków oraz two rzył związ ki pra cy. O prze pływ
Ukra iń ców do miast i za bez pie cze nie dla nich pra cy dba ła Spe cjal na Ko mi sja135. 

Ko mi tet dzia łał rów nież na rzecz we te ra nów oraz opie ko wał się dzieć mi, oso ba mi
cho ry mi i in wa li da mi136. W la tach 1939–1940 śro do wi sko zwią za ne z Ko mi te tem przy -
czy ni ło się do prze nie sie nia prze sie dleń ców z USRS do obo zów w III Rze szy. Dzię ki ta -
kie mu za bie go wi sko rzy sta li oni z po sta no wień ugo dy nie miec ko -so wiec kiej obej mu ją cej
volks deut schów (wśród nich zna la zło się nie mal 10 tys. Ukra iń ców). Wie le spo śród tych
osób – wspie ra nych przez UCK – uzy ska ło pra cę w ad mi ni stra cji i spo łecz nych or ga ni -
za cjach GG137.

We wrze śniu 1941 r. Niem cy utwo rzy li dla dys tryk tu Ga li cja Ukra iń ski Kra jo wy Ko -
mi tet138 (UKK), na któ re go cze le sta nął Kost’ Pan kiwś kyj139. Je go przed sta wi cie le wraz
z człon ka mi UCK14 0 in ter we nio wa li np. u władz oku pa cyj nych o zwol nie nie ukra iń skich
jeńców z Nad dnie prza, któ rych ma so wo bra no do nie wo li141. Prze wod ni czą cy UKK chciał
stwo rzyć z nie go nie za leż ną pla ców kę, w związ ku z czym mię dzy dwo ma ko mi te ta mi
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129 M. Za jącz kow ski, op.�cit., s. 131–132. 
130 Wśród au to rów by li: P. Ły siak, I. Ke dryn -Rud nyć kyj i S. Ba ran. Ibi�dem. 
131 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3443.
132 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 121. 
133 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3444.
134 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 47–48. 
135 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3445.
136 Wsku tek in ter wen cji UCK zo sta li zwol nie ni pierw si ukra iń scy jeń cy wzię ci do nie wo li po ata ku

Nie miec na Pol skę (łącz nie 85 tys. osób). Część z nich po wró ci ła do GG, in ni zde cy do wa li się po zo stać
w Rze szy ja ko wol ni ro bot ni cy.�En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3443. Sze rzej na ten te mat zob. W. Ku bi jo wycz,
Ukra�jin�ci�w He�ne�ral�nij�Hu�ber�ni�ji..., s. 174. 

137 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3443.
138 Struk tu rze tej pod le ga ły Ukra iń skie Ko mi te ty Okrę go we (UOK). Ibi�dem, s. 3442.
139 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 121. 
140 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3442.
141 Do pra wie wszyst kich je niec kich obo zów na te re nie Ukra iny jeź dził – w ce lu zwol nie nia z nich

lu dzi – prze wod ni czą cy UDK w Ja ro sła wiu Ro man Da ni le wicz. Nie ste ty wie le osób zmar ło na sku tek 
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wy wią za ła się ry wa li za cja o wpły wy1 42. Niem com nie po do ba ły się tar cia wśród Ukra iń -
ców i szyb ko je ukró ci li. W mar cu 1942 r.143 do pro wa dzi li do po łą cze nia UKK i UCK144.
Ja ko je dy ne go przed sta wi cie la spo łecz no ści ukra iń skiej gu ber na tor Karl Lasch uznał
UCK (Kra ków i Od dział Lwow ski)145. Wy da no przy tym po le ce nie roz bu do wa nia
w Galicji dzia łal no ści UCK i w mar cu te go ro ku utwo rzo no we Lwo wie lo kal ny ośro dek
Komi te tu. Na je go cze le sta nął Pan kiwś kyj146.

Po mo cą ży wie nio wą dla lud no ści ukra iń skiej zaj mo wa ły się z ko lei Ukra iń skie Ko -
mi te ty Okrę go we (UOK), wraz z te re no wy mi przed sta wi cie la mi UCK – UDK. Je sie -
nią 1941 r., kie dy w re jo nach gór skich po ja wi ły się nie do bo ry żyw no ści, za kła da no
kuch nie po lo we. Pod ko niec 1943 r. w GG w 1366 te go ty pu ja dło daj niach ży wi ło się
pra wie 10 tys. osób. We Lwo wie utwo rzo no rów nież Ko mi tet do Wal ki z Gło dem, na cze -
le któ re go sta nął Dmy tro Pa li jiw, a na stęp nie Iwan Czer kawś kyj147. 

Wpły wy i dzia łal ność UCK na te re nie dys tryk tu ga li cyj skie go by ły do syć ogra ni czo -
ne. Jed nak że dzię ki po par ciu gu ber na to ra Ot to von Wächte ra14 8, któ ry w swo jej po li ty ce
prze wi dy wał współ pra cę nie miec ko -ukra iń ską, Ukra iń cy za cho wa li pew ne przy wi le je.
W ich rę kach po zo sta ła niż sza ad mi ni stra cja, czę ścio wo szkol nic two, a tak że Ukra iń ska
Po li cja Po moc ni cza. Mi mo te go UCK padł ofia rą wie lu nad użyć ze stro ny nie miec kich
or ga nów wła dzy, o któ rych in for mo wa no na wet sa me go Han sa Fran ka14 9. Przy kła do wo
szef UCK do ma gał się od nie go „wy pusz cze nia aresz to wa nych Ukra iń ców, tym cza so -
we go do zbro je nia Ukra iń ców w Hru bie szow skiem, a ge ne ral nie żą dał prze sie dle nia lud -
no ści ukra iń skiej z Lu bel skie go do Ga li cji Wschod niej, przy rów no cze snym usu nię ciu
stam tąd lud no ści pol skiej. Frank oświad czył mu cy nicz nie, że przyj dzie na to czas”150. 

W 1943 r. dzia łal ność UCK skie ro wa na by ła na mi ni ma li zo wa nie pro ble mów stwa rza nych
przez wła dze nie miec kie oraz świad cze nie po mo cy ma te rial nej. Do roz wią za nia po zo sta wa ła
też np. kwe stia ob ję cia opie ką ucie ki nie rów z Nad dnie prza, spra wa po bo ru mło dzie ży ukra iń -
skiej do służ by nie miec kiej, opie ka nad ro bot ni ka mi w III Rze szy czy kon tak ty z Dy wi zją SS
„Ga li zien”151. Tym sa mym wzro sły obo wiąz ki przed sta wi ciel stwa Ko mi te tu w Ber li nie15 2.
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cho rób i gło du. Po zo sta łe prze trans por to wa no do obo zów na te ry to rium Rze szy, gdzie UCK nie mógł im
po móc. En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3444; W. Ku bi jo wycz, Ukra�ijin�ci�w He�ne�ral�nij�Hu�ber�ni�ji..., s. 383.

142 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 121. 
143 Ibi�dem. W En�cy�kło�pe�di�ji�ukra�ji�no�znaw�stwa po da no, że zo stał roz wią za ny już w lu tym 1942 r.

Por. En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3442. 
144 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 121. 
145 Idem, Kwe�stia�ukra�iń�ska�w po�li�ty�ce III Rze�szy..., s. 243–245, 289.
146 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3442.
147 Ibi�dem, s. 3443–3444. 
148 Ot to von Wächter (1901–1949), dr praw, nie miec ki po li tyk, na ro do wo ści au striac kiej; od 1923 r.

czło nek SA, od 1930 r. w NSDAP; od 1931 r. funk cjo na riusz SS w ran dze SS-Grup penführe ra. W 1938 r.
w Wied niu od po wia dał za czyst ki wśród urzęd ni ków pań stwo wych. Od wrze śnia 1939 r. do stycz -
nia 1942 r. gu ber na tor dys tryk tu kra kow skie go w GG, a od lu te go 1942 r. do lip ca 1944 r. dys tryk tu Ga -
li cja. 3 III 1941 r. wy dał roz kaz utwo rze nia get ta w dziel ni cy Kra ko wa – Pod gó rze. Po my sło daw ca
utwo rze nia Dy wi zji SS „Ga li zien” w 1943 r. Zbiegł do Włoch w 1945 r. i ukry wał się w Rzy mie
pod zmie nio nym na zwi skiem. Od po wie dzial ny za kra dzież i wy wóz pol skich dóbr kul tu ry. D. Schenk,
op.�cit., s. 150, 219; R. To rzec ki, Kwe�stia�ukra�iń�ska�w po�li�ty�ce III Rze�szy..., s. 245.

149 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3442.
150 R. To rzec ki, Kwe�stia�ukra�iń�ska�w po�li�ty�ce III Rze�szy..., s. 302.
151 Ofi cjal na na zwa: Dy wi zja Strzel ców SS „Ga li zien”, od 1944 r. – 14. Dy wi zja Gre na die rów SS. 
152 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3443.
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Nie mniej waż ne dla Ukra iń skie go Cen tral ne go Ko mi te tu by ły kwe stie wy zna nio we.
Ku bi jo wycz pi sał na ten te mat w swo ich wspo mnie niach: „Ko ściel ny mi spra wa mi zaj mo -
wa łem się oso bi ście i nie łą czy łem ich z żad nym wy dzia łem UCK. Ja ko do rad cze or ga ny
po ma ga ły mi «Ko le gium dla spraw Ko ścio ła Grec ko ka to lic kie go» (od wio sny 1940 r.),
na cze le któ re go stał ks. rek tor Alek san der Ma li now ski, i «Głów na Ko ściel na Pra wo sław na
Ra da» przy UCK, któ rą kie ro wał prof. Iwan Ohi jen ko1 53 (od la ta 1940 r.). Mo im za da niem
by ło nie sie nie po mo cy oby dwu Ko ścio łom po przez in ter wen cje u władz i dba nie o środ ki
ma te rial ne dla du cho wień stwa, bez wtrą ca nia się w we wnętrz ne spra wy Cer kwi. Po mo cy
po trze bo wa ła zwłasz cza Cer kiew pra wo sław na, któ ra z or ga ni za cyj ne go punk tu wi dze nia
by ła w cał ko wi tym cha osie. Dla te go też jej spra wom po świę ci łem szcze gól ną uwa gę. Po roz -
wią za niu głów nych or ga ni za cyj nych pro ble mów ko ściel nych uzna łem swo je za da nie za wy -
ko na ne i dal szą opie kę nad spra wa mi ko ściel ny mi zo sta wi łem sa mej hie rar chii”154. 

Niem cy pre zen to wa li z ko lei prze my śla ny sto su nek do Cer kwi grec ko ka to lic kiej.
Zgod nie z po li ty ką po zy ski wa nia Ukra iń ców prze ciw ko Po la kom zde cy do wa li o nada -
niu du żych swo bód wspo mnia ne mu ob rząd ko wi155. War to za zna czyć, że UCK Ko ścio ło -
wi grec ko ka to lic kie mu po świę cał mniej uwa gi niż Cer kwi pra wo sław nej. Pro ble my, któ re
wo kół niej na ra sta ły, wy da wa ły się Ku bi jo wy czo wi o wie le waż niej sze w kon tek ście
„ukra iń skich in te re sów na ro do wych”156. Jed ną ze spraw, w któ re za an ga żo wał się UCK,
by ło do pro wa dze nie do po now ne go ob ję cia zwierzch nic twa nad Ko ścio łem pra wo sław -
nym w GG przez bi sku pa Dio ni ze go157. Ko mi tet po parł Cen tral ną Ra dę Cer kiew ną, któ -
ra wnio sko wa ła o to u władz nie miec kich158. Zwierzch nic two nad wspo mnia nym
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153 Iwan Ohi jen ko, me tro po li ta Iła rion (1882–1972), ukra iń ski hi sto ryk li te ra tu ry, fi lo log, dzia łacz
po li tycz ny, teo log, tłu macz. W la tach 1904–1909 stu dent Uni wer sy te tu św. Wło dzi mie rza w Ki jo wie
(wy dzia ły – me dycz ny oraz hi sto rycz no -fi lo lo gicz ny); od 1905 r. dzien ni karz (m.in. ga ze ty „Ra da”, „Hro -
madś ka Dum ka”); czło nek Ukra iń skie go To wa rzy stwa Na uko we go w Ki jo wie; od 1911 r. pra cow nik
Uni wer sy te tu Lwow skie go, a na stęp nie w Sankt Pe ters bur gu; od 1926 r. prof. Uni wer sy te tu War szaw -
skie go; tłu macz Bi blii na ję zyk ukra iń ski (ukoń czo na w 1938 r., wy da na w 1962 r.); od 1940 r. prze wod -
ni czą cy Ukra iń skiej Ra dy Ko ściel nej w War sza wie; od 1940 r. w za ko nie, w paź dzier ni ku te go ro ku
przy jął świę ce nia ka płań skie i bi sku pie. 16 III 1944 r. pod nie sio ny do god no ści me tro po li ty. Po woj nie
na emi gra cji, od 1951 r. me tro po li ta Ukra iń skie go Ko ścio ła Pra wo sław ne go w Ka na dzie; au tor
ponad 1800 pu bli ka cji (po woj nie za ka za no na te re nach USRS ko rzy stać z je go dzieł). P.R. Ma go czij,
op. cit., s. 153; Ohi�jen�ko�Iwan�Iwa�no�wycz [w:] Do�wid�nyk�z isto�ri�ji�Ukra�ji�ny, t. II, http://hi sto ry.fran -
ko.lviv.ua/IIo.htm (do stęp 27 VI 2016 r.).

154 W. Ku bi jo wycz, Ukra�jin�ci�w He�ne�ral�nij�Hu�ber�ni�ji..., s. 287–288.
155 Niem com cho dzi ło głów nie o utrzy ma nie spo ko ju w Ga li cji. R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�-

wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 122. 
156 Nie ozna cza to jed nak, że Ko mi tet nie an ga żo wał się w spra wy zwią za ne z Ko ścio łem grec ko ka -

to lic kim. I. Ha ła gi da, op.�cit., s. 72.
157 Kon stan ty Ni ko ła je wicz Wa le dyń ski, me tro po li ta Dio ni zy (1876–1960), biskup Ro syj skie go Ko -

ścio ła Pra wo sław ne go; od 1923 r. zwierzch nik Pol skie go Au to ke fa licz ne go Ko ścio ła Pra wo sław ne go,
me tro po li ta war szaw ski i ca łej Pol ski; usu nię ty z urzę du w 1948 r. przez wła dze so wiec kie; w 1897 r.
zło żył ślu by za kon ne, świę ce nia ka płań skie otrzy mał w 1899 r.; od su nię ty od PAKP w li sto pa dzie 1939 r.
przez Niem ców, wię zio ny w aresz cie do mo wym; po wró cił na urząd zwierzch ni ka PAKP we wrześ -
niu 1940 r., po zło że niu de kla ra cji lo jal no ści wo bec Rze szy; w 1945 r. wy wie zio ny z GG przez Niem -
ców, po wró cił do War sza wy w tym sa mym ro ku; w czerw cu 1945 r. de kla ro wał lo jal ność wo bec
ko mu ni stycz nych władz pol skich, któ re na ci ska ły na je go „do bro wol ną” re zy gna cję ze sta no wi ska; od lu -
te go 1948 r. w aresz cie do mo wym, zwol nio ny w 1958 r. R. To rzec ki, Kwe�stia�ukra�iń�ska�w Pol�sce...,
s. 392–393; http://za ru be zh je.na rod.ru/gi/d_008.htm (do stęp 28 VI 2016 r.).

158 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 49–50. 
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Ko ścio łem 23 li sto pa da 1939 r. ob jął bo wiem ar cy bi skup Ber li na – Al fred La de (Se ra -
fin)159. W wy mie nio nych krę gach zo rien to wa no się jed nak, że po stać ta nie bę dzie „wy -
god na” za rów no dla ge ne ral ne go gu ber na to ra, jak i sa mych Ukra iń ców. W związ ku z tym
La de zo stał od wo ła ny pod ko niec wrze śnia 1940 r.160 Bi skup Dio ni zy – no wo ob ra ny
zwierzch nik Ko ścio ła pra wo sław ne go – po parł ukra ini za cję Cer kwi, a tak że przy siągł lo -
jal ność wo bec Han sa Fran ka. 

Waż nym pro ble mem zwią za nym z du cho wień stwem by ła rów nież spra wa księ ży zmu -
szo nych do opusz cze nia pa ra fii, któ re zna la zły się w stre fie so wiec kiej, i prze nie sie nia
się do Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa. Za rów no bi skup Ła ko ta, jak i UCK za an ga żo wa li
się w roz wią za nie tej kwe stii16 1. Część du chow nych po zo sta ją cych w trud nej sy tu acji ma -
te rial nej zna la zła za trud nie nie w Ko mi te cie i in sty tu cjach z nim zwią za nych. Ku bi jo wycz
sta rał się też, aby grec ko ka to lic kie du cho wień stwo – na wzór księ ży pra wo sław -
nych – otrzy my wa ło wspar cie fi nan so we162. Nie dzi wi za tem, że okre ślo na licz ba kle ru
za an ga żo wa ła się w dzia łal ność UCK. Jak jed nak pi sze Igor Ha ła gi da, „kwe stia udzia łu
[du chow nych] [...] w pra cach UCK i je go te re no wych ko mór kach jest do dziś wła ści wie
nie zba da na”163.

*    *    *

Ukra iń ski Cen tral ny Ko mi tet po dej mo wał dzia ła nia ma ją ce na ce lu nie tyl ko po pra -
wę wa run ków ży cia, w ja kich przy szło funk cjo no wać Ukra iń com w GG, ale też ich „spe -
cjal ne go uprzy wi le jo wa nia” w sto sun ku do Po la ków i in nych na ro do wo ści. W pew nym
stop niu mu się to uda wa ło, cho ciaż nie by ło by to moż li we, gdy by nie sto su nek sa mych
Niem ców do lud no ści ukra iń skiej. Gu ber na tor Frank uwa żał, że po win no się ją trak to -
wać w mia rę ła god nie, a na wet za pew niać pe wien ro dzaj opie ki164. Z ta kie go prze ko na -
nia być mo że wy ni ka ły róż ne przy wi le je, któ ry mi nie mo gły się cie szyć in ne na ro do wo ści
daw nej II RP1 65. Przy kła do wo, Niem cy wpro wa dzi li do urzę dów w dys tryk cie ga li cyj -
skim ję zyk ukra iń ski (obok nie miec kie go)166. Ukra iń scy ro bot ni cy z GG nie mu sie li np.
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159 Sta ło się tak na sku tek wnio sku czę ści ukra iń skich wier nych. We dług nich Dio ni zy utrud niał
ukraini za cję Cer kwi. Ibi�dem. 

160 Pre tek stem do je go usu nię cia by ła od mo wa wy świę ce nia na bi sku pów Iwa na Ohi jen ki i Pa ła di ja -
-Wi dy bi dy Ru den ki. Ibi�dem. 

161 I. Ha ła gi da, op.�cit., s. 68–69.
162 Pew na licz ba ww. du chow nych pod ję ła pra cę w pol skich mia stach. Część zo sta ła za trud nio na

w szkol nic twie i ukra iń skich urzę dach na te re nie GG. Ibi�dem.
163 Wia do mo na to miast, że w Kra ko wie dzia ła ła „np. sek cja wy zna nio wa, kie ro wa na po cząt ko wo

przez [...] ks. Ma li now skie go, a na stęp nie przez ks. Da mia na Ło pa tyń skie go. Ks. Ma li now ski kie ro wał
też w pierw szym okre sie dzia łal no ści Wy dzia łem Opie ki, a wśród póź niej szych pra cow ni ków tej ko mór -
ki moż na też by ło od na leźć ks. Elia sza Haw ry ły szy na czy ab sol wen ta stu diów teo lo gicz nych dr. Pio tra
Sa noc kie go”. Au tor po da je tak że, że „du chow ni grec ko ka to lic cy sta li w su mie na cze le 29 UDK lub ich
de le ga tur”. Ibi�dem, s. 69.

164 M. Za jącz kow ski, op.�cit., s. 91. 
165 Ukra iń cy z te go te re nu po sia da li spe cjal ne do wo dy oraz do dat ko we przy dzia ły. Mie li prost szy

od Po la ków do stęp do oświa ty i szkol nic twa. By li też przyj mo wa ni na wyż sze uczel nie. We Lwo wie wy -
cho dził dzien nik „Lwiwś ki Wi sti”. R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny
świa�to�wej..., s. 121. 

166 M. Za jącz kow ski, op.�cit., s. 92. 
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no sić spe cjal nych ozna czeń oraz mie li opie kę okrę go wych i za kła do wych de le ga tów167.
Po błaż li we trak to wa nie Ukra iń ców wy ni ka ło praw do po dob nie jed nak z po li ty ki oku pan -
ta, ma ją cej na ce lu pod bu rza nie jed nej na ro do wo ści prze ciw ko dru giej. Na ko rzyść Ukra -
iń ców prze ma wiał rów nież fakt, że Niem cy uwa ża li ich za ra sę sto ją cą wy żej od Po la ków
czy też Ży dów. Jak po da je Ma riusz Za jącz kow ski, „w ów cze snym ofi cjal nym nie miec -
kim na zew nic twie o Ukra iń cach mó wi ło się jak o «gru pie na ro do wej»”168. 

Wo ło dy myr Ku bi jo wycz skon cen tro wał się też na wzmoc nie niu war stwy kie row ni -
czej UCK. Chciał stwo rzyć „ukra iń ski trze ci stan”169. Po za tym w śro do wi sku UCK przez
ca ły okres je go dzia łal no ści za sta na wia no się, jak przy bli żyć Ukra iń ców do uzy ska nia
nie pod le gło ści. Ro zu mia no, że żad ne pań stwo nie mo że funk cjo no wać bez woj ska. Praw -
do po dob nym za ląż kiem przy szłej ar mii mia ła zo stać Dy wi zja SS „Ga li zien”170, któ rą po -
cząt ko wo za mie rza no prze zna czyć do re gu lar nych walk na fron cie wschod nim171.
Pierw sze kro ki ma ją ce na ce lu jej po wo ła nie pod ję to pod czas III kon fe ren cji OUN-B
(17–21 lu te go 1943 r.)172. Po my sło daw cą był Ot to von Wächter, acz kol wiek w śro do wi -
sku UCK szyb ko zro zu mia no zna cze nie te go przed się wzię cia i udzie lo no mu po par cia.
Prze wod ni czą cy Ko mi te tu wy dał na wet w lu tym 1943 r. ode zwę do spo łe czeń stwa ukra -
iń skie go Ga li cji na wo łu ją cą do za si la nia sze re gów no wej dy wi zji. Pod kre ślał w niej, że
po wo ła na zo sta ła do wal ki z naj groź niej szym, tak że dla Ukra iń ców, wro giem, ja kim był
bol sze wizm. Pod kre ślał, że w Eu ro pie jest tyl ko jed no pań stwo, któ re mo że po ko nać
ZSRS, i ape lo wał do ro da ków, by nie prze ga pi li mo men tu, w któ rym mo gą raz na za -
wsze znisz czyć swo je go wro ga173 (w mar cu 1943 r. gu ber na tor dys tryk tu ga li cyj skie go
zy skał przy chyl ny głos Him m le ra174). Ku bi jo wycz był za tem wdzięcz ny nie miec kim wła -
dzom za po mysł utwo rze nia dy wi zji. W prze mó wie niach z kwiet nia i ma ja 1943 r., w któ -
rych zwra cał się bez po śred nio do ge ne ral ne go gu ber na to ra, wy ra żał ra dość z te go
po wo du. Był dum ny, że Ukra iń cy mie li wziąć udział w wal ce z bol sze wi zmem, a jed no -
cze śnie pod kre ślał, że jest to dla nich ogrom ne zo bo wią za nie175. 
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167 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 121. 
168 Ma riusz Za jącz kow ski pi sze, że po dob no sam Hi tler w po ło wie sierp nia 1942 r. „cie szył się, że

wi dzi wszę dzie wo kół blon d wło se i nie bie sko okie dzie ci ukra iń skie”. Z ko lei Him m ler są dził, że Ukra -
iń cy po cho dzą od Go tów. „Stąd za pew ne na drzwiach wej ścio wych po cze kal ni dwor ca głów ne go w Kra -
ko wie wid niał na pis, któ ry in for mo wał, że prze zna czo na jest ona tyl ko dla «Niem ców z Rze szy,
volks deut schów i Ukra iń ców»”. M. Za jącz kow ski, op.�cit., s. 91–92. 

169 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 55. 
170 Na te mat jej po wo ła nia po wsta ło sze reg ar ty ku łów w lo kal nej pra sie ukra iń skiej. Pi sa no o tym

np. w: Ha�ły�czy�na�wklu�czy�łas’�w ak�tyw�nu�bo�rot’bu, „No wa ja Żyzn’”, nr 21, 12 VI 1943 r., s. 3, https://li -
bra ria.ua/is sue_view.php/is sue -11340/N2 1/aid/508566/hl/Ku bi jo wicz (do stęp 2 VI 2016 r.). 

171 G. Mo ty ka, Dy�wi�zja�SS�„Ga�li�zien”�(„Ha�ły�czy�na”), „Pa mięć i Spra wie dli wość. Pi smo In sty tu tu
Pa mię ci Na ro do wej” 2002, nr 1, s. 111. 

172 Z pro po zy cją utwo rze nia jed no stek woj sko wych ukra iń scy po li ty cy zwra ca li się do Niem ców już
wcze śniej (Ku bi jo wycz, Mel nyk i Sko ro padś kyj). Ibi�dem, s. 110. 

173 Wi�do�zwa� ta� za�kłyk� d�-ra� Wo�ło�dy�my�ra� Ku�bi�jo�wy�cza, wy da na we Lwo wie w 1943 r. Zob.
http://www.ga li cia di vi sion.com/do cu ments/#ku bi jo vicz (do stęp 19 II 2014 r.).

174 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 173, 246–247. 
175 Pro�mo�wa� Pro�wid�ny�ka� UCK� prof.� d�-ra� Wo�ło�dy�my�ra� Ku�bi�jo�wy�cza, „Lwiwś ki Wi sti”,

nr 93, 29 IV 1943 r., s. 2, https://li bra ria.ua/is sue_view.php/is sue -15233/N9 3/aid/619368/hl/Ku bi jo wycz
(do stęp 2 VI 2016 r.). Prze druk te go prze mó wie nia uka zał się w wie lu in nych ukra iń skich ga ze tach.
Zob. np. „Ho łos Pid kar pat tja”, nr 18, 2 V 1943 r., s. 2, http://li bra ria.ua/is sue_view.php/is sue -5172/N1 -
8/aid/373188/hl/Кубійович (do stęp 3 VI 2016 r.).
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Niem cy od sa me go po cząt ku chcie li, aby dy wi zja nie mia ła ogól no ukra iń skie go
charak te ru, a je dy nie „ga li cyj ski”176. W jej sze re gach zna leź li się rów nież pe tlu row cy177.
15 kwiet nia 1943 r. utwo rzo no Wij śko wą Upra wę (Za rząd Woj sko wy) – cy wil ną ukra iń -
ską or ga ni za cję do rad czą1 78. Po cząt ko wo jej prze wod ni czą cym miał zo stać Ku bi jo wycz,
jed nak Hans Frank na tym sta no wi sku wi dział płk. Al fre da Bi san za. Ze stro ny ukra iń -
skiej re pre zen to wał ją Dmy tro Pa li jiw1 79. 

In for ma cję o for mo wa niu dy wi zji i za cią gu do niej ogło szo no 28 kwiet nia 1943 r.180

Za raz po tym do punk tów wer bun ko wych zgło si ło się oko ło 80 tys. osób181. Spo śród nich
przy ję to 50 tys., „przed ko mi sją sta nę ło 42 tys., za kwa li fi ko wa no 27 tys., po wo ła -
no 25,6 tys., przy ję to ok. 19 tys., z cze go sta wi ło się po nad 13,2 tys.”182. Tyl ko kil ka na -
ście ty się cy osób ob ję to prze szko le niem1 83 (Ry szard To rzec ki po da je licz bę 11,6 tys.).
Wy ni ki wer bun ku by ły dla Niem ców sa tys fak cjo nu ją ce184. Od ra zu po je go za koń cze niu
roz po czę to or ga ni za cję Dy wi zji SS „Ga li zien”. Osta tecz na de cy zja o jej po wo ła niu za -
pa dła 20 lip ca 1943 r., a 10 dni póź niej pod pi sa no for mal ny roz kaz o jej utwo rze niu185.

Od sa me go po cząt ku wy stę po wa ły pro ble my w ob sa dzie ka dry ofi cer skiej. To z ko -
lei otwo rzy ło dro gę do przyj mo wa nia ochot ni ków nie tyl ko z Ga li cji186. Wy ty po wa no
oko ło 1,5 tys. osób na przy spie szo ne prze szko le nie pod ofi cer skie i ofi cer skie. Po cząt ko -
wy du ży na pływ ochot ni ków do dy wi zji zmniej szył się po klę skach We hr mach tu w pierw -
szych mie sią cach 1944 r. Wie lu żoł nie rzy SS „Ga li zien” na le ża ło do UCK18 7.

Po słu gę dusz pa ster ską dla Dy wi zji SS „Ga li zien” peł ni ło dwu na stu grec ko ka to lic kich
ka pe la nów za twier dzo nych przez me tro po li tę188. Jed nak że Ry szard To rzec ki wska zu je,
że w mo men cie utwo rze nia dy wi zji za rów no me tro po li ta, jak i wyż sze du cho wień stwo
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176 G. Mo ty ka, Dy�wi�zja�SS�„Ga�li�zien”�(„Ha�ły�czy�na”)..., s. 111.
177 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 246–247. 
178 Jej za da niem by ło m.in. dba nie o po trze by kul tu ral ne, na ro do we i ma te rial ne żoł nie rzy i ich ro -

dzin. W jej skład we szli np.: My chaj ło Chro now jat, o. Wa syl Ła ba, Wik tor Kur ma no wycz. G. Mo ty ka,
Dy�wi�zja�SS�„Ga�li�zien”�(„Ha�ły�czy�na”)..., s. 112. 

179 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3443; G. Ma zur, J. Skwa ra, J. Wę gier ski, op.�cit., s. 336.
180 Wów czas do Lwo wa przy był Hans Frank. Przy ogła sza niu de cy zji obec ny był rów nież Wo ło dy -

myr Ku bi jo wycz. Na bo żeń stwo na tę oko licz ność od pra wił bp Jo syf Sli pyj w ka te drze św. Ju ra. G. Ma -
zur, J. Skwa ra, J. Wę gier ski, op.�cit., s. 336.

181 Na te mat Ukra iń ców zgła sza ją cych się do dy wi zji po wsta ło w pra sie wie le ar ty ku łów. Pi sa no
o tym np. w: Per�szi� zho�ło�szen�n�ja� do SS.� Stri�łeć�ko�ji� Dy�wi�zi�ji� Ha�ły�czy�na, „Ho łos Pid kar pat tja”,
nr 19, 9 V 1943 r., s. 2, https://li bra ria.ua/is sue_view.php/is sue -5144/N1 9/aid/371946/hl/Ku bi jo wycz (do -
stęp 3 VI 2016 r.); pod tym sa mym ty tu łem w: „Wo la Po kut tja”, nr 19, 9 V 1943 r., https://li bra ria.ua/is -
sue_view.php/is sue -3743/N1 9/aid/572223/hl/Ku bi jo wycz (do stęp 3 VI 2016 r.). 

182 R. To rzec ki, Kwe�stia�ukra�iń�ska�w po�li�ty�ce III Rze�szy..., s. 288; idem, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa
ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 247.

183 G. Mo ty ka, Dy�wi�zja�SS�„Ga�li�zien”�(„Ha�ły�czy�na”)..., s. 111.
184 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 247. 
185 Uczy nił to, w imie niu Re ichsführe ra SS i sze fa nie miec kiej po li cji, Hans Jüttner. G. Ma zur,

J. Skwa ra, J. Wę gier ski, op.�cit., s. 356. Pierw szym do wód cą SS „Ga li zien” już od 20 IV 1943 r. był Wal -
ter Schi ma na.

186 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 248. 
187 Po cząt ko wo prze ciw ko ak cji wer bun ko wej opo wie dzie li się dzia ła cze OUN-B, ale wkrót ce ode -

sła li tam swo ich przed sta wi cie li. Idem, Kwe�stia�ukra�iń�ska�w po�li�ty�ce III Rze�szy..., s. 293.
188 G. Mo ty ka, Dy�wi�zja�SS�„Ga�li�zien”�(„Ha�ły�czy�na”)..., s. 111. 
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od no si li się do te go fak tu z re zer wą i pre zen to wa li „sto su nek po wścią gli wy”189. Jed no -
cze śnie nie roz strzy ga, czy An drzej Szep tyc ki zgo dził się na jej po wsta nie190. Nie za leż -
nie od te go du chow ni mie li obo wią zek uczest ni cze nia w nie któ rych uro czy sto ściach191.
Je śli cho dzi o spo łecz ność ukra iń ską, to znacz na jej część po par ła po mysł jej po wo ła -
nia192. Do wód cą SS „Ga li zien” zo stał Fritz Fre itag, któ ry do wo dził nią do koń ca ist nie -
nia193. W kwiet niu 1945 r. zo sta ła prze kształ co na w 1. Dy wi zję Ukra iń skiej Ar mii
Na ro do wej19 4 (UNA, Ukra jinś ka Na ci jo nal na Ar mi ja), na jej cze le sta nął wów czas Paw -
ło Szan druk195. W ma ju 1945 r. dy wi zja ode rwa ła się od So wie tów i pod da ła alian tom. 

War to nad mie nić, że po mi mo ogrom ne go za an ga żo wa nia Ku bi jo wy cza w po zy ski -
wa nie żoł nie rzy do Dy wi zji SS „Ga li zien”, ro la Ko mi te tu ja ko przed sta wi ciel stwa Ukra -
iń ców nie zo sta ła usank cjo no wa na przez wła dze nie miec kie. Śro do wi sko UCK mia ło
je dy nie moż li wość współ pra cy z oku pan tem196. Nie mniej jed nak, po utwo rze niu dy wi zji
Niem cy zgo dzi li się na pe wien (choć bar dzo ogra ni czo ny) udział Ukra iń ców w struk tu -
rach władz Ga li cji197. 

Po cząt ko wo Ku bi jo wycz i nie któ rzy człon ko wie UCK, po dob nie jak me tro po li ta
Szep tyc ki, chcie li, aby Ga li cja Wschod nia po dzie lo na by ła w spo sób kan to nal ny198. Kiedy
Ko mi tet uzy skał nie co więk sze wpły wy, m.in. z uwa gi na zbli ża ją cy się ter min agre sji
Nie miec na ZSRS, kon cep cja ta ule gła zmia nie. Jesz cze 18 kwiet nia 1941 r. ukra iń scy
na cjo na li ści zło ży li ge ne ral ne mu gu ber na to ro wi me mo riał, w któ rym zna la zły się tak że
po stu la ty ma ją ce ude rzyć w lud ność pol ską. Pro szo no bo wiem m.in. o wy dzie le nie et no -
gra ficz ne go te ry to rium dla Ukra iń ców i prze sie dle nie stam tąd Po la ków. Obej mo wać mia -
ło ono ob szar 17 tys. km2, za miesz ki wa ny przez 1,2 mln osób („w tym 525 tys. Ukra iń ców
i ok[oło] 175 tys. tzw. Ukra iń ców spo lo ni zo wa nych”). Ry szard To rzec ki za mysł ten okreś -
lał ja ko „mu ta cję” kon cep cji kan to nal nych Ku bi jo wy cza. Osta tecz ne od rzu ce nie te go
projektu na stą pi ło na prze ło mie 1942/1943 r. Człon ko wie UCK nie do pusz cza li my śli,

Joanna Karbarz-Wilińska
H

is
to

r
ia

 i
 u

st
r

ó
j

160

189 Ro zu mia no, że po par cie i za an ga żo wa nie Ukra iń ców w two rze nie Dy wi zji SS „Ga li zien” rów no -
znacz ne jest z ko la bo ra cją. R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�-
wej..., s. 254.

190 Ibi�dem, s. 255.
191 Me tro po li ta Szep tyc ki mu siał ob jąć opie ką dusz pa ster ską żoł nie rzy idą cych do wal ki, wy zna czył

za tem ka pe la nów. Ry szard To rzec ki sta wia jed nak py ta nie: „Jak głę bo ko an ga żo wa li się ci du chow ni we
współ pra cę z Niem ca mi?”. Ibi�dem, s. 254–255.

192 Ibi�dem, s. 254.
193 G. Ma zur, J. Skwa ra, J. Wę gier ski, op.�cit., s. 336.
194 G. Mo ty ka, Sło�wiań�scy�wo�jow�ni�cy�Hi�tle�ra, „Wprost” 2001, nr 2.
195 Paw ło Szan druk (1889–1979), ge ne rał -cho rą ży ar mii URL (1920), płk WP. W 1939 r. w nie wo li

nie miec kiej; w 1940 r. aresz to wa ny przez ge sta po, osa dzo ny w wię zie niu mo ko tow skim; w la tach
1941–1944 kie row nik miej skie go ki na w Skier nie wi cach, gdzie za trud niał Po la ków po szu ki wa nych przez
Niem ców; od mar ca 1945 r. prze wod ni czą cy UKN i do wód ca Ukra iń skiej Ar mii Na ro do wej (UNA).
Po woj nie w Niem czech, Fran cji i Ka na dzie. W 1965 r. od zna czo ny przez gen. Wła dy sła wa An der sa
krzy żem Vir tu ti Mi li ta ri za do wo dze nie w kam pa nii wrześniowej. Au tor książki Woj�na�ukra�iń�sko�-ro�syj�-
ska� 1920 ro�ku� w do�ku�men�tach, wy da nej w 1933 r.; współ au tor ha seł do En�cy�klo�pe�dii� woj�sko�wej. 
P.R. Ma go czij, op.�cit., s. 432; http://hi sto ry.fran ko.lviv.ua/IIIsh.htm (do stęp 28 VIII 2016 r.).

196 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 173. 
197 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3443.
198 Kon cep cja kan to nal na po wsta ła w śro do wi sku UCK oko ło 1941 r. Po le ga ła na wy dzie le niu

„etnogra ficz ne go te ry to rium ukra iń skie go” na wschod nim ob sza rze GG. M. Za jącz kow ski, op.�cit., s. 137.
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że zie mie uzna wa ne przez nich ja ko et nicz nie ukra iń skie znaj dą się w gra ni cach Pol ski199.
Sam Ku bi jo wycz, o czym jed nak nie wie dzia ło pol skie pod zie mie, aż do 1943 r. bez sku -
tecz nie pro po no wał Han so wi Fran ko wi kon cep cję usu nię cia Po la ków z Ga li cji Wschod -
niej. Mie li być oni prze sie dle ni do Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa, na to miast lud ność
ukra iń ska – do dys tryk tu Ga li cja200. Pod ko niec 1942 r. wy stą pie nia Ukra iń ców prze ciw -
ko Po la kom przy bra ły na si le. Od po ło wy 1943 r. roz po czę ły się re gu lar ne, bru tal ne ata -
ki na pol ską lud ność cy wil ną201. Po wyż szym dzia ła niom sprze ci wia li się za rów no
Ku bi jo wycz, jak i UCK20 2. Kon flikt ukra iń sko -pol ski był też nie ko rzyst ny dla Niem ców,
któ rzy chcie li, aby w Ga li cji Wschod niej pa no wał spo kój. Być mo że mie li oni wpływ
na sta no wi sko Ku bi jo wy cza w tej spra wie. Jed nak że sta ra nia Ko mi te tu zmie rza ją ce do za -
ła go dze nia kon flik tu w Ga li cji Wschod niej skoń czy ły się nie po wo dze niem. 

Od 1943 r. re ali zo wa ny był nie miec ki plan wy sie dle nia Po la ków z Za mojsz czy zny. Ich
miej sce mie li za jąć Niem cy, a tak że część lud no ści ukra iń skiej. Kie dy nie miec ka po li cja
wkra cza ła do pol skich wsi, któ re jesz cze nie by ły wy sie dlo ne, pol ska lud ność ukry wa ła się
w oko licz nych la sach. Ukra iń cy z ko lei zo sta wa li na miej scu i by li roz strze li wa ni przez
Niem ców. W tej spra wie u Han sa Fran ka in ter we nio wał Ku bi jo wycz, acz kol wiek nie przy -
nio sło to więk szych re zul ta tów203. Aby uchro nić ukra iń skie spo łe czeń stwo przed dal szy mi
ata ka mi z róż nych stron, Ko mi tet we zwał do za nie cha nia pro wo ko wa nia Niem ców oraz
ogra ni cze nia dzia łań ter ro ry stycz nych ze stro ny OUN. Apel ten po par ło też ukra iń skie du -
cho wień stwo ka to lic kie (prze sła nie me tro po li ty Szep tyc kie go z 20 sierp nia 1943 r.)204. 

Nie za leż nie od po dej mo wa nych prób pod po rząd ko wa nia się Niem com, w stycz niu
i lu tym 1944 r. trwa ły ko lej ne aresz to wa nia Ukra iń ców. W wy ni ku ak cji wy mie rzo nej
w OUN-M zo stał za trzy ma ny m.in. An drij Mel nyk. Wśród aresz tan tów zna la zło się tak -
że wie lu człon ków UCK, na to miast na wol no ści po zo stał je go prze wod ni czą cy205. W paź -
dzier ni ku te go ro ku Mel nyk zna lazł się już z ko lei w gru pie Ukra iń ców, któ rzy pro wa dzi li
roz mo wy z Niem ca mi w spra wie woj sko wej i po li tycz nej współ pra cy. Uczest ni ka mi ich
by li przed sta wi cie le ukra iń skich ugru po wań emi gra cyj nych, a wśród nich rów nież m.in.:
Ste pan Ban de ra, Paw ło Sko ro padś kyj, Wo ło dy myr Ku bi jo wycz, Iwan Hry nioch206. Nie
do szło jed nak do po ro zu mie nia mię dzy wspo mnia ny mi przy wód ca mi, mi mo że łą czył
ich wspól ny cel – utwo rze nie pań stwa ukra iń skie go207. 
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199 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 55, 184. 
200 Ibi�dem, s. 214. 
201 Po prze dzi ła je III kon fe ren cja OUN-B, któ ra mia ła miej sce w dniach 17–21 II 1943 r. Ibi�dem,

s. 186, 233. Na te mat lu do bój stwa wo łyń skie go po wsta ło sze reg hi sto rycz nych opra co wań. Do jed nych
z naj waż niej szych au tor ka od sy ła w przy pi sie nr 15 ni niej sze go tek stu. 

202 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 184. 
203 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3444.
204 Ibi�dem, s. 3443.
205 R. To rzec ki, Kwe�stia�ukra�iń�ska�w po�li�ty�ce III Rze�szy..., s. 327. 
206 Iwan Hry nioch (1907–1994), dr, ukra iń ski po li tyk i dzia łacz spo łecz ny, ksiądz grec ko ka to lic ki;

czło nek OUN; w la tach 1935–1939 ka pe lan lwow skich stu den tów; w la tach 1939–1940 pro boszcz ka te -
dry św. Ju ra we Lwo wie, w 1941 r. ka pe lan ba ta lio nu „Na chti gall”; zwią za ny z OUN-B; od 1941 r. czło -
nek Ukra iń skie go Ko mi te tu Na ro do we go (UKN); w la tach 1943–1944 uczest nik roz mów AK z UPA we
Lwo wie; od lip ca 1944 r. wi ce pre zy dent UHWR; w 1945 r. ne go cjo wał z Ame ry ka na mi i Bry tyj czy ka -
mi nie do pusz cze nie do wy da nia So wie tom żoł nie rzy Dy wi zji SS „Ga li zien”; po woj nie na emi gra cji
(Niem cy, USA). En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 2, s. 438. 

207 R. To rzec ki, Kwe�stia�ukra�iń�ska�w po�li�ty�ce III Rze�szy..., s. 339–340. 
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Wio sną 1944 r. część te re nów Ga li cji Wschod niej za ję ła Ar mia Czer wo na. Ozna cza -
ło to ko niecz ność ewa ku acji wie lu człon ków UCK na te re ny za chod nie oraz prze nie sie -
nia je go cen tra li po now nie do Kra ko wa. We Lwo wie w tym cza sie dzia łał od dział UCK
kie ro wa ny przez Kost’a Pan kiwś kie go. Nie mal 10 tys. osób uda ło się wów czas na Sło -
wa cję, więk szość na to miast ru szy ła w kie run ku Rze szy208. Na po cząt ku 1945 r. w kra ju
tym by ło od 300 do 400 tys. Ukra iń ców. Wszyst kie te oso by po trze bo wa ły po mo cy i opie -
ki, któ rej za pew nie nia pod jął się funk cjo nu ją cy jesz cze UCK. 

W li sto pa dzie 1944 r. swo ją lo jal ność wo bec nie miec kich władz po now nie udo wad -
niał Wo ło dy myr Ku bi jo wycz, któ ry 14 li sto pa da przy był na Wa wel wraz z de le ga cją ukra -
iń skich chło pów. Pod czas spo tka nia z Han sem Fran kiem wy ra ża no na dzie ję na po wrót
do Ga li cji. Ukra iń scy dzia ła cze zda wa li so bie jed nak już wów czas spra wę (np. Pan kiw -
śkyj), że z chwi lą jej opusz cze nia współ pra ca ukra iń sko -nie miec ka, a tak że dzia łal ność
UCK utra ci ły ra cję by tu20 9. Wkrót ce kra kow ski ośro dek zmniej szo no, na to miast roz bu -
do wa no przed sta wi ciel stwo w Ber li nie. Z ko lei do Wied nia prze nie sio no Ukra jinś ke
Wydaw nyc two oraz re dak cję „Kra kiwś kich Wi sti”, a na cze le tam tej sze go UCK sta nął
J. Po lanś kyj210. 

Jesz cze w li sto pa dzie 1944 r. przed sta wi cie lem ukra iń skich dzia ła czy zo stał Paw ło
Szan druk211. W 1945 r. mia no wa no go prze wod ni czą cym utwo rzo ne go w lu tym za zgo -
dą Niem ców Ukra iń skie go Ko mi te tu Na ro do we go (UKN), któ re go sie dzi bą był
Weimar212. Człon ka mi je go pre zy dium zo sta li: Wo ło dy myr Ku bi jo wycz, Alek san der
Seme nen ko i Pe tro Te resz czen ko. W tym cza sie w róż nych mia stach Nie miec utwo rzo -
no oko ło 20 „ośrod ków”, któ re mia ły funk cjo no wać ja ko od dol ne ko mór ki UKN. Naj -
waż niej szym za da niem, ja kie przed ni mi po sta wio no, by ło spra wo wa nie opie ki
i udzie la nie wspar cia ukra iń skim prze sie dleń com i ro bot ni kom213. W mar cu 1945 r. UCK
na wią zał współ pra cę z UKN. Ukra iń ski Ko mi tet Na ro do wy 15 mar ca 1945 r. zo stał uzna -
ny za je dy ne go przed sta wi cie la na ro du ukra iń skie go przy rzą dzie Rze szy214. W tej sy tu -
acji pra ca Ukra iń skie go Cen tral ne go Ko mi te tu stra ci ła sens. Wo ło dy myr Ku bi jo wycz
je go dzia łal ność ofi cjal nie za koń czył 17 kwiet nia 1945 r. 

*   *   *

Nie miec ki atak we wrze śniu 1939 r. na II Rzecz po spo li tą ozna czał dla Po la ków
i Ukra iń ców od mien ne kon se kwen cje. Ukra iń cy po strze ga li dzia ła nia Niem ców ja ko
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208 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3443.
209 R. To rzec ki, Kwe�stia�ukra�iń�ska�w po�li�ty�ce III Rze�szy..., s. 333–334.
210 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3443.
211 Wte dy do szło do roz mów na li nii Szan druk–Arlt–Ber ger w spra wie współ pra cy nie miec ko -ukra -

iń skiej i utwo rze nia no wych ukra iń skich jed no stek woj sko wych. Szan druk do ma gał się m.in. zu kra ini -
zo wa nia ist nie ją cej już dy wi zji i two rze nia ko lej nych. R. To rzec ki, Kwe�stia� ukra�iń�ska� w po�li�ty�ce
III Rze�szy..., s. 340–343.

212 W pra sie tak że od no to wa no ten fakt. Zob. np. Stwo�re�no�Ukra�jinś�kij�Na�ci�jo�nal�nyj�Ko�mi�tet,
„Hołos. Ukrainś ki Wi sti”, nr 18, 4 IV 1945 r., s. 1, https://li bra ria.ua/is sue_view.php/is sue -6212/N1 8/aid/ -
367886/ hl/Ku bi jo wycz (do stęp 3 VI 2016 r.);De�kła�ra�ci�ja�Ukra�jinś�ko�ho�Na�ci�jo�nal�no�ho�Ko�mi�te�tu, ibidem. 

213 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3443.
214 R. To rzec ki, Kwe�stia�ukra�iń�ska�w po�li�ty�ce III Rze�szy..., s. 344. 
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szan sę na wy zwo le nie się spod „oku pa cji” pol skiej, a od 1941 r. tak że so wiec kiej215. Wie -
lu z nich wie rzy ło, że na sku tek wy bu chu woj ny uzy ska ją oni szan sę utwo rze nia nie pod -
le głe go pań stwa ukra iń skie go216. Ukra iń cy da wa li się jed nak oszu ki wać nie miec kim
eli tom, któ re mia ły wła sny plan wo bec te go na ro du. Pod sta wo wym ich za mia rem by ło
wy ko rzy sta nie ukra iń skiej lud no ści do po głę bia nia an ta go ni zmów po mię dzy ni mi a Po -
la ka mi i do wal ki z pol skim ru chem opo ru. Cho dzi ło przede wszyst kim o stwo rze nie
prze ciw wa gi „w po li ty ce na ro do wo ścio wej” w Ge ne ral nym Gu ber na tor stwie217. Hans
Frank mó wił na ten te mat w mar cu 1940 r.: „W roz wią zy wa niu tych pro ble mów przyj -
dzie wam z po mo cą 600 tys. Ukra iń ców, wro gów Po la ków od ko leb ki. Bę dzie my świa -
do mie przy cią gać tych Ukra iń ców i an ga żo wać ich do po li cji oraz służb pu blicz nych.
Ma my pod rę ką so ko ły, któ re nie bę dą oszczę dzać Po la ków”218. Jesz cze w grud niu 1939 r.
na pod sta wie je go za rzą dze nia zo sta ła po wo ła na Ukra iń ska Po li cja Po moc ni cza, pod le -
ga ją ca bez po śred nio do wód cy SS i po li cji w Ge ne ral nym Gu ber na tor stwie219. 

Prze wod ni czą cy UCK przez ca ły pię cio let ni okres je go dzia ła nia sta rał się uczy nić
z nie go naj waż niej szy i naj bar dziej wpły wo wy ośro dek dla Ukra iń ców na te ry to rium
okupo wa nym przez Niem ców. Twier dził, że struk tu ra Ko mi te tu mia ła przy po mi nać orga -
ni za cje cha ry ta tyw ne funk cjo nu ją ce w tym cza sie na rzecz Po la ków i Ży dów. W rze -
czy wi sto ści ce le i za da nia, ja kie po sta wio no przed UCK, oka za ły się o wie le szer sze.
Ich re ali za cja nie by ła by moż li wa, gdy by nie po par cie udzie la ne mu przez Niem ców.
Wie lu je go człon ków zwią za nych by ło z OUN-M. Ten odłam or ga ni za cji ko la bo ra cję
z oku pan tem trak to wał – zgod nie z au stro -wę gier ską tra dy cją – stra te gicz nie. Za pew ne
po dob nie po stę po wa li dzia ła cze UCK, któ rzy ści śle współ pra co wa li z nie miec ką ad mi -
ni stra cją i re ali zo wa li wy ty czo ne przez nią za da nia220. Po pie ra li np. „od da wa nie przez
chło pów ukra iń skich kon tyn gen tów i wy jaz dy Ukra iń ców na ro bo ty do Rze szy, bra li
udział w or ga ni zo wa niu Dy wi zji SS «Ga li zien» i re kru ta cji do jej sze re gów”221. Ta ka
po sta wa wo bec oku pan ta zde cy do wa nie po ma ga ła prze trwać lud no ści ukra iń skiej na te -
ry to rium GG, a Ko mi tet mógł stać się re pre zen tan tem swo je go na ro du przed wła dza mi
nie miec ki mi222. Niem cy jed nak przez ca ły czas by li prze ciw ni wzmac nia niu UCK
i potrafi li przy tym tak ma ni pu lo wać Ukra iń ca mi, by móc ich wy ko rzy stać do wła snych
ce lów223. 

Wie le lat za ję ło Ukra iń com zro zu mie nie fak tycz nych za mia rów oku pan ta wo bec
wszyst kich za ję tych te re nów. Mo że to dzi wić, zwłasz cza że pla ny wo bec Ukra iny zna ne
by ły jesz cze przed wy bu chem II woj ny świa to wej. 12 wrze śnia 1936 r. Adolf Hi tler
w obec no ści człon ków Ar be its fron tu pod kre ślał war tość bo gactw na tu ral nych i moż li -
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215 J. Ża ryn, op.�cit., s. 42. Ukra iń cy nie szu ka li po mo cy w ZSRS. Z pro so wiec kie go kie run ku zdo -
ła li się otrzą snąć już po 1929 r., kie dy pa dli ofia rą ko lek ty wi za cji. Jej skut kiem był Wiel ki Głód na Ukra -
inie (1932–1933), w wy ni ku któ re go zmar ło bli sko 5 mln osób. 

216 G. Mo ty ka, Dy�wi�zja�SS�„Ga�li�zien”�(„Ha�ły�czy�na”)..., s. 109. 
217 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 54, 121. 
218 Cyt. za: R. To rzec ki, Kwe�stia�ukra�iń�ska�w po�li�ty�ce III Rze�szy..., s. 202. 
219 Do koń ca 1940 r. stan eta to wy ukra iń skiej po li cji wy no sił oko ło 1 tys. osób. Ibi�dem.
220 J. Kła peć, op.�cit., s. 123–124. 
221 B. Kroll, op.�cit., s. 94. Po za tym „agi to wa li [...] za wstę po wa niem mło dzie ży do Służ by Bu dow -

la nej czy od da wa niem ko żu chów na po trze by ar mii nie miec kiej”. J. Kła peć, op.�cit., s. 123–124. 
222 I. Ha ła gi da, op.�cit., s. 67.
223 Za mie rza li wy ko rzy stać ich głów nie do wal ki z Po la ka mi. B. Kroll, op.�cit., s. 269.
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wo ści go spo dar ki Ukra iny, a tak że ich zna cze nie dla III Rze szy224. Ce lem Niem ców było
za tem mak sy mal ne wy eks plo ato wa nie oku po wa ne go ob sza ru225 – tak że „ziem ukra iń -
skich”226. Po za ję ciu po łu dnio wo -wschod nich te re nów II RP po dzie li li je mię dzy Ge ne -
ral ne Gu ber na tor stwo (wów czas wcie lo no do nie go Ga li cję, 1941 r.) oraz utwo rzo ny
Re ich skom mi sa riat Ukra ine (RKU)227, na cze le któ re go 1 li sto pa da 1941 r. sta nął Erich
Koch228. Kie dy obej mo wał wła dzę w RKU, zwró cił się do swo ich ko mi sa rzy sło wa mi,
któ re w jed no znacz ny spo sób okre śla ły pla ny wo bec tych ziem: „Na szym za da niem jest,
nie zwa ża jąc na wzglę dy uczu cio we czy ma jąt ko we Ukra iń ców, wy pom po wać z Ukra -
iny wszyst ko. Moi pa no wie, ocze ku ję od was ab so lut nej bez względ no ści w sto sun ku
do miej sco wej lud no ści”229. Nie po mi nię to za tem Ukra iń ców pod czas na rzu ca nia
obowiąz ko wych kon tyn gen tów230. Jed no cze śnie Niem cy za sto so wa li na te ry to rium RKU
wo bec nich ogrom ny ter ror. Ry szard To rzec ki pi sze wręcz, że „re żim pa nu ją cy na Wscho -
dzie, zwłasz cza na Bia ło ru si i Ukra inie, był nie po rów ny wal ny z żad nym in nym te re nem
oku pa cyj nym”231. Ra bun ko wą go spo dar kę pro wa dzi li też w sto sun ku do Ukra iń ców
miesz ka ją cych w Ge ne ral nym Gu ber na tor stwie232. 

Na le ży jed nak przy znać, że Ku bi jo wycz zdo łał kie ro wać Ko mi te tem w spo sób, który
po zwa lał na uzy ski wa nie pew nych ko rzy ści dla swo ich ro da ków233. Przy kła do -
wo, 18 kwiet nia 1941 r. przed sta wił ge ne ral ne mu gu ber na to ro wi po stu la ty, w któ rych do -
ma gał się m.in. „przy dzie le nia Ukra iń com spe cjal nych do wo dów oso bi stych,
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224 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 19. 
225 I. Ha ła gi da, op.�cit., s. 70.
226 Szcze gól nie ek splo ata cyj ną po li ty kę oku pan ci pro wa dzi li na te re nie RKU, na cze le z Eri chem

Ko chem. Naj wię cej jed nak na rzecz Niem ców utra ci li Po la cy. Jak po da je Da riusz Paw łoś, skon fi sko wa -
no im do lu te go 1942 r. bli sko 900 tys. go spo darstw rol nych o po wierzch ni około 9,2 mln ha. Z ko lei
w GG, wg sta nu z 1943 r., za bra no 800 tys. ha ww. go spo darstw. Od po cząt ku 1940 r. rol ni cy by li zo bo -
wią za ni do od sta wia nia kon tyn gen tów. Do ty czy ły one tak że do star cza nia od po wied niej ilo ści drew na,
a przede wszyst kim wy zna czo nej licz by lud no ści do prac na rzecz oku pan ta. Za uchy la nie się od wy jaz -
du do pra cy do Rze szy ka ra no kon fi ska tą mie nia, uwię zie niem lub umiesz cze niem w obo zie kon cen tra -
cyj nym oraz śmier cią. D. Paw łoś, Eks�plo�ata�cja� eko�no�micz�na� i wy�sie�dle�nia� lud�no�ści� wiej�skiej,
http://mar ty ro lo giaw si pol skich.pl/mwp/wir tu al ne -mau zo leum/mo dul -iii -eks plo ata cja/2552,eks plo ata cja -
-eko no micz na -i -wy sie dle nia -lud no sci -wiej skiej.html (do stęp 19 IV 2016 r.).

227 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 115. 
228 Erich Koch (1896–1986), nie miec ki na zi sta, od 1941 r. szef Za rzą du Cy wil ne go Okrę gu Bia ły -

stok, w la tach 1933–1945 nad pre zy dent i ko mi sarz ds. obro ny Rze szy w pro win cji Pru sy Wschod nie;
ko mi sarz Rze szy dla Ukra iny; zbrod niarz wo jen ny, od po wie dzial ny za de por ta cje se tek tysięcy lu dzi
do obo zów za gła dy, ska za ny na ka rę śmier ci w 1959 r., wy ro ku nie wy ko na no, zmarł w wię zie niu
w Barcze wie. D. Schenk, op.�cit., s. 157; P.R. Ma go czij, op.�cit., s. 539, 542–543; W.A. Ser czyk, op.�cit.,
s. 339–340. 

229 Cyt. za: R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 120. 
230 Cho dzi zwłasz cza o dys trykt Ga li cja, skąd ścią ga no je w spo sób bez względ ny. Na prze ło -

mie 1942/1943 r. oraz na po cząt ku 1943 r. do cho dzi ło na tym te re nie wręcz do gło du. Prze ciw sta wiać
się te mu pró bo wał me tro po li ta An drzej Szep tyc ki. Rów no cze śnie jed nak był prze ko na ny, że nie na le ży
pro wo ko wać oku pan ta i w mia rę moż li wo ści wy peł niać je go roz ka zy w za kre sie przy mu so wych do staw.
Ibi�dem, s. 120–121, 245–246.

231 Ibi�dem, s. 153–154. Do wy nisz cza nia lud no ści na Ukra inie prze zna czo no od dzia ły pod le głe Ein -
sat zgrup pe C z sie dzi bą w Ki jo wie. Ibi�dem, s. 117–118.

232 G. Mo ty ka, Dy�wi�zja�SS�„Ga�li�zien”�(„Ha�ły�czy�na”)..., s. 110. 
233 Sam Ku bi jo wycz zda wał so bie spra wę, że naj wię cej mo że uzy skać od Niem ców w okre sie

przed za po wia da ją cym się kon flik tem nie miec ko -so wiec kim. W. Ku bi jo wycz, Ukra�jin�ci�w He�ne�ral�nij
Hu�ber�ni�ji..., s. 44. 
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wy od ręb nie nia gmin ukra iń skich, ob sa dze nia no wych sta no wisk urzęd ni czych przez
Ukra iń ców, prze ka za nia [im] dal szych ko ścio łów, utwo rze nia ukra iń skiej or ga ni za cji mło -
dzie żo wej, lep sze go za opa trze nia oraz kre dy tów dla ukra iń skiej go spo dar ki”. Na chwi lę
przed wy bu chem woj ny z So wie ta mi Hans Frank udzie lił wstęp nej zgo dy na po par cie
czę ści pro po zy cji Ku bi jo wy cza234. W czerw cu 1941 r. – jak moż na by ło przy pusz -
czać – re ali za cja ww. po stu la tów nie by ła już w ogó le moż li wa. W okre sie tym wie lu
dzia ła czy UCK wy je cha ło na Ukra inę, co spo wo do wa ło też osła bie nie prac Ko mi te tu235. 

Bez wąt pie nia Ukra iń cy zo sta li wy ko rzy sta ni przez stro nę nie miec ką. Nie zy ska li bo -
wiem żad nej szan sy re ali za cji swo je go osta tecz ne go ce lu, ja kim by ło nie za leż ne pań -
stwo236. Mo gli się o tym prze ko nać po pro kla mo wa niu przez śro do wi sko zwią za ne
z OUN-B nie pod le gło ści Ukra iny 30 czerw ca 1941 r.237 Od ra zu – jesz cze pod czas ob rad
przy wód ców na cjo na li stycz nych – za pro te sto wał prze ciw ko te mu dr Hans Koch, któ ry
stał na sta no wi sku, że dzia ła nia Ukra iń ców nie są zgod ne z po li ty ką Nie miec238. Wła dze
oku pa cyj ne bły ska wicz nie roz wią za ły rząd Steć ki, a tak że utwo rzo ny Ukra iń ski Ko mi tet
Na ro do wy (UKN), któ ry go ofi cjal nie pro kla mo wał239. Jesz cze w po ło wie 1941 r. roz po -
czę to aresz to wa nia człon ków OUN-B240. Dzia ła nia Niem ców bez po śred nio po tych
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234 Na le ży pa mię tać, że ile kroć do te go do cho dzi ło, to Niem cy re ali zo wa li tyl ko te z nich, któ re nie
wy kra cza ły po za ich pla ny wo bec Ukra iń ców. R. To rzec ki, Kwe�stia�ukra�iń�ska�w po�li�ty�ce III Rze�szy...,
s. 201, 206.

235 En�cy�kło�pe�di�ja..., t. 9, s. 3442. W okre sie tym po ja wi ło się kil ku no wych re pre zen tan tów spo łecz -
no ści ukra iń skiej. OUN-M za mie rzała udać się na wschód i tam ob jąć wła dzę. Po dob ne pla ny mie li człon -
ko wie OUN-B, któ rzy utwo rzy li UKN. Na je go cze le sta nął Wo ło dy myr Hor bo wyj. Miał on
re pre zen to wać wo lę emi gra cji ukra iń skiej aż do mo men tu od no wie nia w Ki jo wie dzia łal no ści pań stwa
ukra iń skie go. Ko lej nym re pre zen tan tem Ukra iń ców w GG ogło sił się Ukra iń ski Ko mi tet Kon so li da cyj -
ny. W. Ku bi jo wycz, Me�ni 70..., s. 45–46.

236 Cyt. za: R. To rzec ki, Kwe�stia�ukra�iń�ska�w po�li�ty�ce III Rze�szy..., s. 206–207.
237 Ibi�dem, s. 247.
238 Ibi�dem, s. 234.
239 Idem, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 64. Tak zde cy do wa -

nej re ak cji ze stro ny Niem ców moż na się by ło spo dzie wać, mie li oni prze cież wła sne pla ny wo bec Ukra -
iny. Ibi�dem, s. 122–123.

240 Aresz to wa nia roz po czę ły się w lip cu 1941 r. Wy da rze nia te po ru szy ły ukra iń ską spo łecz ność
i dzia ła czy OUN-B. Po stu la ty uwol nie nia za trzy ma nych zo sta ły przez We hr macht od rzu co ne. Nie po -
wio dła się też bez po śred nia współ pra ca przy wód ców OUN-B z Abweh rą. Pierw sze ich roz mo wy mia ły
miej sce mię dzy 10 a 23 VII 1941 r. w Su le jów ku. Wzię li w nich udział: ze stro ny ukra iń skiej – R. Ja -
ryj, I. Raw łyk, J. Jaw nyj, J. Sta chiw i My kyt czuk, na to miast z nie miec kiej – prof. Ge ru lis oraz in ni ofi -
ce ro wie. Ounow cy mo gli wów czas po znać praw dzi we za mia ry Hi tle ra i do wie dzieć się, że sprze ci wia
się on kon cep cji utwo rze nia pań stwa ukra iń skie go. W związ ku z tym Ukra iń ców osa dzo no w Sach sen -
hau sen (S. Ban de ra, J. Steć ko, Ł. Sta chiw i R. Il nyć kyj), gdzie trzy ma no ich do wrze śnia 1944 r. Jesz cze
w lip cu od by ła się taj na na ra da kie row nic twa OUN-B (gmach bu dyn ku „Dni ster”). Pod ję to de cy zję
o ewen tu al nej dzia łal no ści w kon spi ra cji. Ko lej ne roz mo wy przy wód ców mia ły miej sce 12 IX 1941 r.
w gma chu by łej Am ba sa dy Pol skiej w Ber li nie (Ban de ra, Steć ko, Sta chiw i H. Koch, G. v. Men de). Pod -
czas ich trwa nia Niem cy za żą da li zmia ny po li ty ki i od wo ła nia ak tu z 30 VI 1941 r. Wo bec od mo wy kon -
ty nu owa li aresz to wa nia Ukra iń ców. Wie lu ounow ców tra fi ło też do wię zie nia na Mon te lu pich
w Kra ko wie, w 1942 r. prze by wa ło ich tam około 300. Część ode sła no do obo zów kon cen tra cyj nych,
wśród nich zna la zło się (do koń ca 1942 r.) oko ło 80 proc. kie row nic twa OUN-B. Aresz to wa nia ob ję ły
rów nież człon ków OUN-M (od koń ca li sto pa da 1941 r. do po cząt ku 1942 r.). We wrze śniu 1941 r. UCK
zo stał po śred ni kiem mię dzy Ukra iń ca mi a wła dza mi nie miec ki mi w Ga li cji. R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�-
iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 124–125, 127–128; idem, Kwe�stia�ukra�iń�ska
w po�li�ty�ce III Rze�szy..., s. 255.
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wydarze niach ob ser wo wa li Ku bi jo wycz oraz dzia ła cze nie pod le gło ścio wi zwią za ni
z UCK. W kon se kwen cji za re ago wa li oni zgod nie z li nią oku pan ta. Ku bi jo wycz, Dmy tro
Pa li jiw oraz człon ko wie OUN-M usto sun ko wa li się kry tycz nie do dzia łań OUN-B241. Ka -
te go rycz ny sprze ciw Niem ców wo bec pro kla mo wa nia pań stwa ukra iń skie go oraz bru tal -
ne po trak to wa nie je go po my sło daw ców i wie lu in nych dzia ła czy nie wpły nę ły na wia rę
czę ści śro do wisk ukra iń skich w po moc oku pan ta. Trwa li w tym prze ko na niu, cho ciaż mógł
być już wów czas zna ny sto su nek Niem ców do Ukra iń ców. Hans Frank 12 wrze śnia 1941 r.
na po sie dze niu kie row nic twa Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa mó wił: „Do szli śmy do prze -
ko na nia, że we dług po glą du wie lu Ukra iń ców Ge ne ral na Gu ber nia jest tyl ko jed nym z wie -
lu czyn ni ków, któ re los wy brał, aby przy wró cić ukra iń skie mu na ro do wi Wiel ką Ukra inę.
Na to pójść nie mo że my, chciał bym pa nów pro sić, aby ście uświa do mi li sze fów pod leg -
łych wam władz, że [jak kol wiek] Ukra iń cy są przy ja ciół mi nie miec kie go na ro du, to jed -
nak nie są je go za ufa ny mi”242. Po mi mo to jesz cze w lip cu 1941 r. trzej przed sta wi cie le
krę gów po li tycz nych (Pa li jiw, Mel nyk, Ku bi jo wycz) wy sła li do Hi tle ra „wier no pod dań -
cze te le gra my z wy ra za mi go to wo ści do dal szej wal ki u bo ku III Rze szy”243. 

War to przy po mnieć, że za nim przy łą czo no Ga li cję do Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa,
Ku bi jo wycz (w sierp niu 1940 r.) pró bo wał prze jąć i utrwa lić wła dzę na tym te re nie oraz
roz sze rzyć dzia łal ność UCK2 44. Z ko lei Niem cy rok póź niej utwo rzy li tu no wy dys trykt,
czym za sko czy li dzia ła czy ukra iń skich. Uwa ża li oni, że GG to ob szar „pol ski”, a tym -
cza sem po więk szo no go o Ga li cję, z któ rą wią za no na dzie ję co do przy szłe go pań stwa
ukra iń skie go245. 

23 paź dzier ni ka 1941 r. Hans Frank za rzą dził znie sie nie od 1 li sto pa da 1941 r. gra ni -
cy mię dzy daw nym ob sza rem GG a dys tryk tem Ga li cja246. W stycz niu 1942 r. gu ber na -
tor Lasch zo stał stra co ny, a na sta no wi sku za stą pił go SS-Grup penführer Ot to von
Wächter. No wy gu ber na tor dys tryk tu Ga li cja bu do wał in ne od swo je go po przed ni ka re -
la cje z Ukra iń ca mi. Jak twier dzi Ry szard To rzec ki, „był po pro stu lep szym tak ty kiem,
a do ustępstw (do pie ro pod ko niec 1942 r. i w 1943 r.) zmu si ła go sy tu acja na fron tach
oraz ko niecz ność zdo by cia si ły ro bo czej i ochot ni ków do Dy wi zji SS «Ga li zien»”247. 

W li sto pa dzie 1941 r. GG od dzie lo no kor do nem gra nicz nym od RKU. Na le ży jed -
nak pod kre ślić, że gra ni ca mię dzy Ga li cją a RKU by ła wy jąt ko wo strze żo na już
od sierpnia 1941 r., kie dy na ko mi sa rza III Rze szy zo stał no mi no wa ny Erich Koch
(20 sierp nia 1941 r.)248. 

Ści sła współ pra ca UCK z Niem ca mi wy klu cza ła moż li wość po praw nych re la cji z or -
ga ni za cja mi nio są cy mi po moc Po la kom i in nym miesz kań com by łej II RP. Ko mi tet skon -
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241 Idem, Kwe�stia�ukra�iń�ska�w po�li�ty�ce III Rze�szy..., s. 236–237. Ku bi jo wycz pi sze, że na wieść
o powsta niu no we go rzą du we zwał wszyst kich współ pra cow ni ków UCK do lo jal no ści wo bec nie go.
W. Ku bi jo wycz, Me�ni 70..., s. 46.

242 Cyt. za: R. To rzec ki, Kwe�stia�ukra�iń�ska�w po�li�ty�ce III Rze�szy..., s. 201.
243 Ibi�dem, s. 236–237.
244 Ku bi jo wycz po da je, że je go wy jaz dy do Lwo wa by ły bar dzo źle od bie ra ne przez człon ków 

OUN-B. Po przy łą cze niu Ga li cji do GG za rzu ca no mu, że sku tecz nie się do te go przy czy nił, za co w za -
mian miał otrzy mać wil lę w Kry ni cy. W. Ku bi jo wycz, Me�ni 70..., s. 47.

245 G. Mo ty ka, op.�cit., s. 110. 
246 R. To rzec ki, Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Spra�wa�ukra�iń�ska�w cza�sie II woj�ny�świa�to�wej..., s. 153–154. 
247 Ibi�dem, s. 130. 
248 Ibi�dem, s. 153–154. 
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flik to wa ny był choć by z NRO, któ ra zaj mo wa ła się po dzia łem da rów2 49. Kroll pi sze na -
wet, że „na sta wie nie UCK i je go dzia ła czy wo bec lud no ści pol skiej, a zwłasz cza ży dow -
skiej, by ło nie przy ja zne, czę sto wręcz wro gie”. Zmia nie ule gło do pie ro wio sną 1944 r.,
kie dy szcze gól nie nie chęt ny Po la kom prze wod ni czą cy Ku bi jo wycz za czął tra cić wpły -
wy w Ko mi te cie250. Co praw da, moż na wy mie nić kil ka przy kła dów współ pra cy mię dzy
UCK a RGO, jed nak ich zni ko ma licz ba nie jest w sta nie za trzeć złych re la cji mię dzy
wspo mnia ny mi or ga ni za cja mi251. 

*   *   *

Pod su mo wu jąc, po nie miec kiej na pa ści na II Rzecz po spo li tą Ukra iń cy zwią za ni
z Ukra iń skim Cen tral nym Ko mi te tem (ale przede wszyst kim z OUN) jed no znacz nie
określi li swój sto su nek do pań stwa, któ re go by li oby wa te la mi. Zde cy do wa li się po przeć
oku pan ta, by przy je go po mo cy zdo być wła sną nie pod le głość252. Jak płon ne by ły to na -
dzie je, mo gli się szyb ko prze ko nać. Przez dłu gi czas mi mo wszyst ko wie rzy li w po moc
i przy chyl ność Niem ców. Być mo że jed nym z te go po wo dów by ła trud na sy tu acja, ja ka
przez la ta wy two rzy ła się dla nich w II Rzecz po spo li tej?253. Nie zmie nia to jed nak fak tu,
że w mo men cie agre sji nie miec kiej i so wiec kiej w 1939 r. po zo sta wa li oni pol ski mi oby -
wa te la mi. Po za koń cze niu woj ny fakt ten wie lu ura to wał ży cie. Dzię ki in ter wen cji gen.
Wła dy sła wa An der sa Bry tyj czy cy uzna li Ukra iń ców, któ rzy ka pi tu lo wa li w ich stre fie
wpły wów, za pol skich oby wa te li i nie wy da li ich Sta li no wi. Jed no cze śnie umoż li wi li im
osie dle nie się w 1947 r. w Wiel kiej Bry ta nii254. Po dob nie by ło w przy pad ku ukra iń skich
na cjo na li stów skła da ją cych broń przed Ame ry ka na mi, któ rych opie kę po zy ska li dzię ki
te mu, że przed 1 wrze śnia 1939 r. wie lu spo śród nich za miesz ki wa ło ob szar Ga li cji25 5.
Ża den wów czas Ukra iniec nie wy pie rał się swo je go pol skie go oby wa tel stwa. 

Ukraiński Centralny Komitet w latach 1940–1945...
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249 Prze wod ni czą cy UCK żą dał ich znacz ne go zwięk sze nia na rzecz Ukra iń ców. B. Kroll, op.�cit.,
s. 229–230.

250 Ibi�dem, s. 94.
251 J. Kła peć, op.�cit., s. 124. Ukra iń scy na cjo na li ści za czę li mor do wać Po la ków już w 1942 r., póź -

niej przy ję ło to ska lę ma so wą. 
252 Cho dzi głów nie o na cjo na li stów ukra iń skich. War to przy po mnieć, że wie lu Ukra iń ców wzię ło

udział w kam pa nii wrze śnio wej. Ma riusz Za jącz kow ski po da je, że w ar mii pol skiej, któ ra li czy ła pra wie
mi lion żoł nie rzy, wal czy ło od 106 do 112 tys. osób na ro do wo ści ukra iń skiej (naj wię cej w pie cho cie).
We wrze śniu 1939 r. zgi nę ło nie mal 8 tys. żoł nie rzy Ukra iń ców, wie lu od nio sło ra ny, a do nie wo li tra fi -
ło oko ło 80 tys. M. Za jącz kow ski, op.�cit., s. 74. 

253 Sze rzej na ten te mat zob. np.: W. Mę drzec ki, Po�li�ty�ka�na�ro�do�wo�ścio�wa II Rze�czy�po�spo�li�tej
a antypol�ska� ak�cja�UPA�w la�tach 1943–1944 [w:] An�ty�pol�ska� ak�cja�OUN-UPA 1943–1944.�Fak�ty
i interpre�ta�cje, red. G. Mo ty ka, D. Li bion ka, War sza wa 2003, s. 14–18; A. Choj now ski, Jesz�cze
o czasach II Rze�czy�po�spo�li�tej [w:] Po�la�cy�i Ukra�iń�cy.�Hi�sto�ria,�któ�ra�łą�czy�i dzie�li..., s. 173–180. 

254 W paź dzier ni ku 1947 r. (po zgo dzie rzą du Wiel kiej Bry ta nii na imi gra cję żoł nie rzy UNA na jej
te ry to rium i od mo wie ich wy da nia ZSRS) ko mu ni stycz ny rząd pol ski wniósł skar gę do ONZ prze ciw ko
Dy wi zji SS „Ga li zien”. Do wo dził, że jej jed nost ki spa cy fi ko wa ły Hu tę Pie niac ką i za mor do wa ły 800
cy wi lów. For ma cje SS (z wy jąt kiem SS-Re ite rei) zo sta ły uzna ne przez Mię dzy na ro do wy Try bu nał Woj -
sko wy w No rym ber dze za or ga ni za cje zbrod ni cze. H. He rvarth, Mię�dzy�Hi�tle�rem�a Sta�li�nem.�Wspo�mnie�-
nia�dy�plo�ma�ty�i ofi�ce�ra�nie�miec�kie�go 1931–1945, War sza wa 1992. 

255 R. To rzec ki, Kwe�stia�ukra�iń�ska�w po�li�ty�ce III Rze�szy..., s. 345.
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S t r e S z c z e n i e

Po nie miec kiej na pa ści we wrze śniu 1939 r. na II Rzecz po spo li tą część Ukra iń ców po sta no wi -
ła za wal czyć o utwo rze nie wła sne go pań stwa. Ich po sta wa ja sno ozna cza ła ko la bo ra cję z Niem ca -
mi. Zwo len ni cy ta kie go kie run ku sku pi li się przede wszyst kim wo kół Ukra iń skie go Cen tral ne go
Ko mi te tu, za ło żo ne go w kwiet niu 1940 r. Na je go cze le sta nął uro dzo ny w Pol sce Wo ło dy myr Ku -
bi jo wycz. Wie rzył on w zmia nę sy tu acji swo ich ro da ków i chciał zo stać ich rzecz ni kiem przed wła -
dza mi nie miec ki mi. W ar ty ku le omó wio no ro lę UCK w ży ciu po li tycz nym Ukra iń ców w wo jen -
nej rze czy wi sto ści oraz ce le i za da nia, ja kie sta wia li przed Ko mi te tem je go za ło ży cie le. Po ka zu je
in ten cje Niem ców wo bec tej spo łecz no ści oraz sze reg wy da rzeń, któ re wska zy wa ły na nie wiel kie
po li tycz ne zna cze nie Ukra iń ców. Zo sta li oni wy ko rzy sta ni przez stro nę nie miec ką, nie zy sku jąc
w za mian żad nej szan sy re ali za cji swo je go ce lu, ja kim by ło utwo rze nie nie za leż ne go pań stwa.
Z cza sem ro la UCK ma la ła, aby 17 kwiet nia 1945 r. osta tecz nie za koń czyć dzia łal ność. 

Sło wa klu czo we: II Rzeczpospolita, Ukraiński Centralny Komitet, Ukraina, III Rzesza,
Generalne Gubernatorstwo, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, OUN-M, OUN-B, ukraiński
nacjonalizm, Dywizja SS „Galizien”, Wołodymyr Kubijowycz.

S u m m a r y

Following the German aggression on the Second Polish Republic in September 1939, a group
of the Ukrainians decided to fight for the establishment of their own state. Their attitude clearly
entailed collaboration with the Germans. Followers from this movement gathered above all around
the Ukrainian Central Committee, which was founded in April 1940. Born in Poland, Volodymyr
Kubiyovych became its leader. He believed in changing the situation of their fellow countrymen
and wanted to become their commissioner in relations with German authorities. The article discusses
the role of the Ukrainian Central Committee in Ukrainian political life during the war, as well as
objectives and tasks set for the Committee by its founders. It points out the intentions of the
Germans towards this community and a number of events which reflected the low political
significance of the Ukrainians. They were exploited by the Germans without getting any chance to
pursue their own objective to establish an independent state. The significance of the Ukrainian
Central Committee diminished over time and it ultimately ended its activity on 17th April 1945. 

Key words: Second Polish Republic, Ukrainian Central Committee, Ukraine, Third Reich,
General Government, Organisation of Ukrainian Nationalists, OUN-M, OUN-B, Ukrainian
nationalism, “Galicia” S.S. Division, Volodymyr Kubiyovych.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 10, Warszawa 2017, s. 169–229

Piotr Rybarczyk

(Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy)

Zimna wojna na polskiej
prowincji. Zwalczanie

działalności szpiegowskiej
NATO w województwie

bydgoskim w latach
sześćdziesiątych w świetle

dokumentacji kontrwywiadu
cywilnego PRL

Bli sko pół wiecz ny okres trwa nia zim nej woj ny ob fi to wał w nie zli czo ną licz bę przy -
pad ko wych in cy den tów i za mie rzo nych pro wo ka cji, wy wo ły wa nych przez oba
an ta go ni stycz ne wo bec sie bie blo ki po li tycz no -mi li tar ne. Był to wy raz za rów no

nie ustan ne go te sto wa nia go to wo ści dru giej stro ny do re ago wa nia, jak i nie zbęd ne -
go – w wa run kach glo bal nej ry wa li za cji – spo so bu roz po zna nia jej za mie rzeń. Szpie go -
stwo sta ło się jed nym z pod sta wo wych na rzę dzi uzy ski wa nia wie dzy nie zbęd nej
do kre owa nia kie run ków po li ty ki. Świa do mość ro li, ja ką w sto sun kach mię dzy na ro do -
wych peł ni ła dzia łal ność wy wia dow cza, po wo do wa ła, że de cy den ci – dla bie żą cych ce -
lów w po li ty ce we wnętrz nej – wznie ca li wśród lu dzi po czu cie wzra sta ją ce go za gro że nia
i po trze bę wzmo że nia czuj no ści. Kre owa nie i pod sy ca nie szpie go ma nii w pań stwach obu
blo ków mia ło na ce lu kon so li da cję opi nii pu blicz nej wo kół eki py rzą do wej. Na to miast
w pań stwach sa te lic kich wo bec ZSRS do dat ko wo słu ży ło uspra wie dli wie niu de fi cy tu
swo bód oby wa tel skich i od wró ce niu uwa gi spo łecz nej od bie żą cych trud no ści go spo dar -
czych oraz sku pie niu jej na ob ra zie wro ga wy kre owa nym przez pro pa gan dę. Za zwy czaj
to wa rzy szy ła te mu re to ry ka o tre ści na ro do wej, ma ją ca wa lor sil nie pe try fi ku ją cy opi nię
pu blicz ną wo kół gło szo ne go prze ka zu ofi cjal nej pro pa gan dy.
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W ist nie ją cej li te ra tu rze po świę co nej zma ga niom po mię dzy dwo ma zan ta go ni zo wa -
ny mi blo ka mi po li tycz no -woj sko wy mi i ro li Pol ski w tym kon flik cie za zwy czaj trud no
od na leźć aspek ty, któ re po ka zy wa ły by zim no wo jen ny kon flikt z per spek ty wy pol skiej
pro win cji. Ta ka sy tu acja stwa rza fał szy we wra że nie, że do naj po waż niej szych kon fron -
ta cji do cho dzi ło wy łącz nie w sto li cy lub po zo sta łych ośrod kach wiel ko miej skich,
w których nie bra ko wa ło miejsc wzbu dza ją cych za in te re so wa nie ob cych służb wy wia -
dow czych. Dla te go w ni niej szym ar ty ku le zo sta ną omó wio ne dzia ła nia wy wia dow cze at -
taché woj sko wych państw NATO wo bec in fra struk tu ry woj sko wej znaj du ją cej się
w Byd gosz czy i w wo je wódz twie byd go skim oraz wy sił ki pol skie go kontr wy wia du cy -
wil ne go ma ją ce na ce lu wy kry cie i uniesz ko dli wie nie wro giej dzia łal no ści szpie gow skiej. 

Spo śród omó wio nych w ar ty ku le przy pad ków ry wa li za cji służb wy wia dow czych naj -
wię cej uwa gi po świę co no naj po waż niej sze mu suk ce so wi kontr wy wia du cy wil ne go PRL,
ja kim oka za ło się za trzy ma nie 4 stycz nia 1968 r. w Byd gosz czy dwóch zachod nich dy plo -
ma tów – za stęp cy ame ry kań skie go at taché woj sko we go ppłk. Edwar da Ha rol da Metzge ra
i peł nią ce go ana lo gicz ne sta no wi sko w am ba sa dzie ka na dyj skiej ppłk. Ken ne tha Ia na
Jefferso na. Obaj woj sko wi zo sta li przy ła pa ni in�fla�gran�ti pod czas fo to gra fo wa nia in fra -
struk tu ry lot ni ska woj sko we go w Byd gosz czy i za trzy ma ni wraz ze sprzę tem fo to gra ficz -
nym oraz ma te ria ła mi świad czą cy mi o pro wa dze niu dzia łal no ści szpie gow skiej. In cy dent
ten stał się przy czy ną po gor sze nia i tak nie naj lep szych w tym cza sie re la cji pol sko -ame ry -
kań skich1. Przy słu ży ło się te mu nie tyl ko wy da le nie z Pol ski ame ry kań skie go dy plo ma ty
(i w ra mach re tor sji usu nię cie dy plo ma ty pol skie go z USA), ale i pro pa gan do wy roz głos
nada ny spra wie przez stro nę pol ską, cze go przy kła dem było zre ali zo wa nie i wy emi to wa -
nie re por ta żu te le wi zyj ne go za ty tu ło wa ne go „Od lot puł kow ni ka”. 

Do na pi sa nia ni niej sze go tek stu wy ko rzy sta no do ku men ta cję ope ra cyj ną De par ta men -
tu II MSW i je go byd go skie go od po wied ni ka. Ma te ria ły cen tra li kontr wy wia du cy wil ne -
go PRL, znaj du ją ce się w Ar chi wum IPN w War sza wie, sta no wi ły pod sta wo we źró dło
do omó wie nia ope ra cji kontr wy wia dow czych prze pro wa dzo nych w la tach 1965–1966
i istot nie uzu peł nia ły wie dzę na te mat wy da rzeń ze stycz nia 1968 r. Tych ostat nich do ty -
czy tecz ka za ty tu ło wa na „Od lot puł kow ni ka”, któ ra znaj du je się w za so bie ar chi wal nym
byd go skiej de le ga tu ry IPN2. Za wie ra ona pod sta wo we do ku men ty byd go skie go kontr -
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1 O sto sun kach pol sko -ame ry kań skich w la tach sześć dzie sią tych zob. m.in.: Hi�sto�ria�dy�plo�ma�cji�pol�-
skiej, t. VI: 1944/1945–1989, red. W. Ma ter ski, W. Mi cho wicz, War sza wa 2010, s. 614; A. Ma nia, The
Na�tio�nal�Se�cu�ri�ty�Co�un�cil�i ame�ry�kań�ska�po�li�ty�ka�wo�bec�Eu�ro�py�Wschod�niej 1945–1960, Kra ków 1994,
s. 153–166; idem, Brid�ge�Bu�il�ding.�Po�li�ty�ka�USA�wo�bec�Eu�ro�py�Wschod�niej�w la�tach 1961–1968, Kra -
ków 1996, s. 50–54, 89–95; L. Pa stu siak, 400�lat�sto�sun�ków�pol�sko�-ame�ry�kań�skich�(1608–2008), t. II,
War sza wa 2010, s. 1011–1064; PRL� w po�li�tycz�nych� struk�tu�rach� Ukła�du�War�szaw�skie�go� w la�tach

1955–1980, wstęp, wy bór i oprac. W. Ja rzą bek, War sza wa 2008, s. 53–56; J. Te bin ka, Uza�leż�nie�nie�czy
su�we�ren�ność?�Od�wilż�paź�dzier�ni�ko�wa�w dy�plo�ma�cji�Pol�skiej�Rze�czy�po�spo�li�tej�Lu�do�wej 1956–1961, War -
sza wa 2010, s. 170–187; J. Tysz kie wicz, Otwar�te�okno�w „że�la�znej�kur�ty�nie”.�Po�li�ty�ka�ad�mi�ni�stra�cji

pre�zy�den�ta�Eisen�ho�we�ra�wo�bec�Pol�ski�(paź�dzier�nik 1956�–�sty�czeń 1961), Wro cław 2003, s. 171–173;
J. Wi nie wicz, Co�pa�mię�tam�z dłu�giej�dro�gi�ży�cia, Po znań 1985, s. 544–549. Spo śród wie lu do ku men tów
do ty czą cych re la cji USA–PRL, znaj du ją cych się w Ar chi wum MSZ, war to wska zać dwa ra por ty wy -
wia du cy wil ne go: AMSZ, Z.27/71, W.2, T.AP.221, Opra co wa nie De par ta men tu I MSW „Ak tu al ne aspek -
ty po li ty ki USA wo bec Pol ski”, li piec 1966 r., b.p. oraz AMSZ, Z.27/71, W.2, T.AP.240, In for ma cja
De par ta men tu I MSW do ty czą ca po glą dów nie któ rych kół ame ry kań skich na spra wę sto sun ków 
USA–Eu ro pa Wschod nia, 12 X 1966 r., b.p.

2 Do ku men ta cja pod sygn. AIPN By, 084/2695.
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wy wia du SB z czyn no ści ope ra cyj no -śled czych (pro to ko ły za trzy ma nia oso by i prze pro -
wa dze nia re wi zji oso bi stych, pro to ko ły prze słu chań świad ków i osób za trzy ma nych,
oświad cze nia war tow ni ków, no tat ki służ bo we, szy fro gra my, te le fo no gra my i mel dun ki
sy tu acyj ne prze sy ła ne do De par ta men tu II MSW, tłu ma cze nie an giel sko ję zycz nej in struk -
cji wy wia dow czej, wy ka zy za kwe stio no wa nych przed mio tów, pro to ko ły prze pro wa dzo -
nych oglę dzin – wi zji lo kal nej) o krypt. „Sty czeń 1968”, pro wa dzo nych przez
funk cjo na riu szy Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy, fo to ko pie przed mio tów od na le zio -
nych pod czas re wi zji oso bi stej u za trzy ma nych dy plo ma tów (m.in. do ku men tów oso bi -
stych, od ręcz nych no ta tek, ma py Byd gosz czy z na nie sio ny mi na niej od ręcz ny mi
ozna cze nia mi) i fo to gra fie in fra struk tu ry woj sko wej wy ko na ne pod czas po by tu dy plo -
ma tów w Byd gosz czy. W dniu 23 sierp nia 1969 r. do ku men ta cja ta zo sta ła zło żo na
w archi wum i za re je stro wa na pod nu me rem 34394/IID w in wen ta rzu ar chi wal nym „akt
ope ra cyj nych daw nych”3. Na zwi ska obu dy plo ma tów zo sta ły umiesz czo ne w pro wa dzo -
nym przez miej sco wy Wy dział „C” sko ro wi dzu ar chi wal nym4. W cza sie pi sa nia ar ty ku -
łu po moc ne by ły tak że ma te ria ły spra woz daw cze za rów no kie row nic twa byd go skiej SB,
jak i jed no stek ope ra cyj nych od po wie dzial nych za wy kry wa nie i zwal cza nie dzia łal no -
ści szpie gow skiej w wo je wódz twie byd go skim – Wy dzia łu II i Wy dzia łu „B” KW MO
w Byd gosz czy. W ce lu peł niej sze go oglą du wy da rzeń się gnię to rów nież po do ku men -
tację zde po no wa ną w Ar chi wum Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych, w tym przede
wszyst kim po ma te ria ły by łe go De par ta men tu III (Ame ry ka Pół noc na) i Pro to ko łu Dy -
plo ma tycz ne go MSZ. Uzu peł nie niem po wyż szej do ku men ta cji by ły pra ce dy plo mo we
słu cha czy uczel ni re sor tu spraw we wnętrz nych PRL (znaj du ją ce się w IPN w Byd gosz -
czy i War sza wie), ów cze sna pra sa, jak i skrom na ilo ścio wo li te ra tu ra przed mio tu. 

Za gra nicz ni dy plo ma ci kon tra SB (na przy kła dzie wo je wódz twa byd go skie go)

Przez ca ły okres ist nie nia PRL sto sun ki z pań stwa mi ka pi ta li stycz ny mi pod szy te by -
ły sil ną nie uf no ścią. Szcze gól nie chęt nie za chod nim po li ty kom za rzu ca no dwu li co wość
i nie szcze rość skła da nych de kla ra cji. Oce ny te do ty czy ły rów nież przed sta wi cie li dy plo -
ma tycz nych państw za chod nich, któ rzy mie li hoł do wać po dwój nym stan dar dom i wier -
nie re ali zo wać wy tycz ne swych rzą dów. Przy kła dem ilu stru ją cym po wyż sze opi nie
i prze ko na nia mia ła być – w oce nie stro ny pol skiej – dwu to ro wa dzia łal ność pra cow ni -
ków Am ba sa dy USA w Pol sce. Z jed nej stro ny po le ga ła ona na skła da niu przez ame ry -
kań skie go am ba sa do ra Joh na A. Gro no uskie go kur tu azyj nych wi zyt przed sta wi cie lom
władz ad mi ni stra cji te re no wej (prze wod ni czą cym pre zy diów wo je wódz kich, miej skich
i po wia to wych rad na ro do wych) i uczel ni wyż szych, skła da niu wień ców itp.5 Z drugiej
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3 Jed no cze śnie by ła to ostat nia re je stra cja w in wen ta rzu ar chi wal nym akt o sy gna tu rze „IID”. Zob.
AIPN By, 00123/30, k. 37v. Na okład ce tecz ki umiesz czo no błęd ny nu mer ar chi wal ny – 34334/D.

4 AIPN By, 084/2695, Ra port in spek to ra Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy Z. Ochmań skie go
o zło że nie ma te ria łów do ar chi wum, 5 VIII 1969 r., k. 349.

5 Przy kła do wo 24 VI 1966 r. am ba sa dor USA zło żył wi zy tę w Byd gosz czy, gdzie spo tkał się z prze -
wod ni czą cym Pre zy dium WRN A. Schmid tem i prze wod ni czą cym Pre zy dium MRN w Byd gosz czy
K. Ma lu dziń skim. Wi zy ta am ba sa do ra Gro no uskie go w wo je wódz twie byd go skim mia ła czę ścio wo cha -
rak ter ro dzin no -sen ty men tal ny, po nie waż chciał on od wie dzić po wiat szu biń ski, z któ re go po cho dził je -
go dzia dek (miesz ka niec wsi Oj rza no wo). Dla te go też po wy jeź dzie z Byd gosz czy udał się do Szu bi na,
w któ rym roz ma wiał z prze wod ni czą cym Pre zy dium MRN w Szu bi nie S. Droz dow skim. Zob. AMSZ, 
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na to miast mia ły miej sce licz ne przy pad ki ła ma nia prze pi sów pra wa mię dzy na ro do we go
i pro wa dze nie w ukry ciu dzia łal no ści roz po znaw czo -wy wia dow czej obiek tów woj sko -
wych i prze my sło wych przez pra cow ni ków at ta cha tu woj sko we go6. Po li czal nym wy mia -
rem ame ry kań skiej dzia łal no ści szpie gow skiej by ła licz ba dy plo ma tów wy da lo nych
z Pol ski, któ rych tyl ko w la tach sześć dzie sią tych by ło dzie wię ciu7. Spo śród nich dwóch
(Geo r ge F. Ca rey i Edward H. Met zger) zo sta ło przy ła pa nych w trak cie pro wa dze nia dzia -
łal no ści szpie gow skiej w Byd gosz czy, a dwóch in nych (Wil liam B. Al thoff i Ber tram L.
Parr) pro wa dzi ło roz po zna nie wo je wódz twa byd go skie go (m.in. Gru dzią dza).

Wo je wódz two byd go skie na le ża ło do jed ne go z czę ściej „od wie dza nych” przez za -
chod nich at taché woj sko wych8. W in te re su ją cym nas okre sie by ło za miesz ki wa ne
przez 1871 tys. osób (stan na 31 grud nia 1967 r.9) i na le ża ło do jed ne go z więk szych
w Pol sce (20 892 km kw.10). Gra ni czy ło z sze ścio ma in ny mi wo je wódz twa mi (gdań -
skim, ko sza liń skim, łódz kim, olsz tyń skim, po znań skim i war szaw skim) i w związ ku
z tym prze bie ga ły przez nie waż ne szla ki ko mu ni ka cyj ne. W skład wo je wódz twa wcho -
dzi ło 26 po wia tów (w tym 5 miast sta no wią cych po wiat: Byd goszcz, Gru dziądz, Ino -
wro cław, To ruń i Wło cła wek), 58 miast, 311 gro mad i 2619 so łectw11. Wo je wódz two
byd go skie sta no wi ło waż ny ośro dek prze my sło wy, szcze gól nie licz nie re pre zen to wa ne
by ły na stę pu ją ce bran że: che micz na, elek tro ma szy no wa, rol no -spo żyw cza, drzew no -pa -
pier ni cza i lek ka12. 

Sto li cą wo je wódz twa by ła Byd goszcz, któ rą za miesz ki wa ło 262,5 tys. osób (stan
na 30 czerw ca 1967 r.)13. W mie ście zlo ka li zo wa ne by ły sie dzi by ad mi ni stra cyj nych
(Prezy dium WRN) i par tyj nych (KW PZPR, WK ZSL, WK SD) władz wo je wódz kich.
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Z.9/75, W.2, T.AP.10, Spra woz da nie prze wod ni czą ce go Pre zy dium WRN w Byd gosz czy A. Schmid ta
z roz mo wy z am ba sa do rem USA J. Gro no uskim, 27 VI 1966 r., b.p.; ibi�dem, No tat ka J. Jan czew skie go
z roz mo wy z I se kre ta rzem Am ba sa dy USA w War sza wie H. Ka ise rem, 14 VI 1966 r., b.p.

6 AIPN By, 030/134, Spra woz da nie za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO w Byd gosz czy
do spraw bez pie czeń stwa za 1966 r., 17 I 1967 r., k. 69.

7 W tej licz bie sied miu at taché i dwóch pra cow ni ków at ta cha tu woj sko we go USA. Zob. P. Ple skot,
Dy�plo�ma�ta,�czy�li�szpieg?�Dzia�łal�ność�służb�kontr�wy�wia�dow�czych�PRL�wo�bec�za�chod�nich�pla�có�wek�dy�-

plo�ma�tycz�nych�w War�sza�wie�(1956–1989), cz. 1: Ge�ne�ra�lia, War sza wa 2013, s. 597 (Ta be la 26: „Eks -
pul sje za chod nich dy plo ma tów z te ry to rium PRL w la tach 1946–1987”).

8 Obok wo je wództw: ko sza liń skie go, zie lo no gór skie go, wro cław skie go i szcze ciń skie go. Zob.
AIPN, 01334/212, S. Kop czyń ski, „Tak ty ka pro wa dze nia ob ser wa cji taj nej i jaw nej za at taché woj sko -
wy mi państw ka pi ta li stycz nych z uwzględ nie niem ak tu al nych i no wych przed się wzięć ope ra cyj nych
w tym za kre sie”, War sza wa 1966, k. 2.

9 Rocz�nik�sta�ty�stycz�ny�wo�je�wódz�twa�byd�go�skie�go 1968, Byd goszcz 1968, Ta bli ca 1(5): „Stan lud -
ności”, s. 6.

10 Ibi�dem, Ta bli ca 2: „Po wierzch nia i gra ni ce wo je wódz twa w 1967 r.”, s. 1. Ob szar wo je wódz twa
byd go skie go sta no wił 6,7 proc. ogól nej po wierzch ni kra ju, co pla so wa ło je na szó stym miej scu wśród
naj więk szych wo je wództw. Zob. W. Mak sy mo wicz, Ogól�na�cha�rak�te�ry�sty�ka�go�spo�dar�ki�wo�je�wódz�twa
[w:] Wo�je�wódz�two�byd�go�skie.�Kra�jo�braz,�dzie�je,�kul�tu�ra,�go�spo�dar�ka, red. A. Swi nar ski, Po znań 1973,
s. 263. 

11 Rocz�nik�sta�ty�stycz�ny�wo�je�wódz�twa�byd�go�skie�go 1968…,Ta bli ca 3: „Po dział ad mi ni stra cyj ny. Stan
w dniu 31 XII”, s. 2.

12 P. Czar czyń ski, Prze�mysł�[w:] Wo�je�wódz�two�byd�go�skie.�Kra�jo�braz…, s. 276.
13 Rocz�nik�sta�ty�stycz�ny�wo�je�wódz�twa�byd�go�skie�go 1968…, Ta bli ca 3(7): „Lud ność we dług po wia -

tów. Stan w dniu 30 VI”, s. 9. Do po zo sta łych naj więk szych miast w wo je wódz twie na le ża ły: To ruń
(117,2 tys.), Gru dziądz (73,5 tys.), Wło cła wek (69,6 tys.) i Ino wro cław (51,7 tys.).
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Sta no wi ła ona rów nież naj więk szy ośro dek prze my sło wy, sku pia ją cy po nad 30 proc. ogól -
ne go za trud nie nia w prze my śle w ca łym wo je wódz twie. W Byd gosz czy roz lo ko wa no
tak że do wódz two Po mor skie go Okrę gu Woj sko we go14 oraz jed nost ki za bez pie cze nia bo -
jo we go do wódz twa POW, or ga ny ad mi ni stra cyj ne, skła dy okrę go we (sprzę tu i amu ni -
cji), okrę go we i gar ni zo no we pla ców ki służ by zdro wia, in sty tu cje po li tycz ne (za rzą dy
po li tycz ne, ko mi te ty par tyj ne), jed nost ki WSW i woj sko wej służ by spra wie dli wo ści (Sąd
POW, Pro ku ra tu ra POW)15. W Byd gosz czy funk cjo no wał je den z waż niej szych gar ni zo -
nów lot ni czych, któ re go jed nost ki sta cjo no wa ły na miej sco wym lot ni sku woj sko wym.
W To ru niu zlo ka li zo wa no so wiec ką skład ni cę ma te ria łów wy bu cho wych i pułk pon to -
no wy16. Jed nost ki te by ły wie lo krot nie ce lem dzia łań roz po znaw czo -wy wia dow czych po -
dej mo wa nych przez za chod nich dy plo ma tów17.

Dy plo ma tów z atta cha tów woj sko wych dzia ła ją cych przy za gra nicz nych pla ców kach
in�cor�po�re uwa ża no za ka dro wych pra cow ni ków re zy den tur wy wia du woj sko we go18, czy li
szpie gów1 9. Prze ko na nie to by ło opar te na po dwój nym sta tu sie, ja ki po sia da li oni w ra mach
am ba sad. Z jed nej stro ny by li oni pra cow ni ka mi re sor tu spraw za gra nicz nych, na to miast
z dru giej – ja ko ofi ce ro wie – by li pra cow ni ka mi re sor tu obro ny20. Po nad to ze wzglę du
na wy ko ny wa ne za da nia by li pod po rząd ko wa ni woj sko wym służ bom wy wia dow czym21.
Przy kła do wo ame ry kań skie at ta cha ty woj sko we – we dług sta nu wiedzy kontr wy wia du
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14 W la tach 1965–1975 ob szar POW obej mo wał wo je wódz twa: byd go skie, gdań skie, ko sza liń skie,
łódz kie i szcze ciń skie. W każ dej stolicy województwa (od 1 I 1962 r.) dzia ła ły sie dzi by wo je wódz kich
szta bów woj sko wych. Zob. Po�mor�ski�Okręg�Woj�sko�wy 1945–1987.�Za�rys�dzie�jów, red. A. Kar now ski,
Byd goszcz 1989, s. 135–136; D. Mie rze jew ski, S. Sa dow ski, Za�rys�hi�sto�rii�Po�mor�skie�go�Okrę�gu�Woj�-
sko�we�go 1919–1994, Byd goszcz 1994, s. 159–161.

15 S. Sa dow ski, Gar�ni�zo�ny�Woj�ska�Pol�skie�go�na Po�mo�rzu�w la�tach 1945–1956.�Za�rys�pro�ble�ma�ty�-

ki [w:] Woj�sko�a spo�łe�czeń�stwo�na Ku�ja�wach� i Po�mo�rzu, red. Z. Bie gań ski, W. Ja strzęb ski, Byd -
goszcz 2009, s. 190–191.

16 Z. Ostrow ski, Po�byt�i wy�co�fa�nie�Ar�mii�Ra�dziec�kiej�z Pol�ski.�Za�rys�pro�ble�ma�ty�ki, „Mi li ta ria Po -
mor skie” 2000, nr 1, s. 11.

17 Jed nost ki woj sko we POW, któ re by ły wie lo krot nie ob ser wo wa ne przez za chod nich at taché, wy li -
czył Zbi gniew Wie chec ki. Zob. AIPN By, 08/32, Z. Wie chec ki, „Ro la i udział Wy dzia łu «B» WUSW
w kontr wy wia dow czym za bez pie cze niu te re nu wo je wódz twa byd go skie go przed dzia łal no ścią pe ne tra -
cyj ną dy plo ma tów z KK”, Le gio no wo 1988, k. 11–13.

18 AIPN, 001708/503, W. Za baw ski, „Sy tu acja praw na at taché woj sko wych przed sta wi cie li państw
NATO i prze ciw dzia ła nie Służ by Bez pie czeń stwa ich pe ne tra cyj nym za mie rze niom, na przy kła dzie pra -
cy Biu ra «B» Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych”, Le gio no wo 1978, k. 25; S. Sa wic ki, Dzia�ła�nia�roz�po�-
znaw�cze�at�taché�woj�sko�wych�głów�nych�państw�NATO�akre�dy�to�wa�nych�w Pol�sce, War sza wa 1986, s. 8–9.

19 AIPN, 1666/1218, A. Vagts, „At taché woj sko wy”, War sza wa 1969, k. 168. O pra cow ni kach at ta -
cha tów woj sko wych ja ko „pra wie jaw nych pra cow ni kach” służb wy wia dow czych pi sa no w:
AIPN, 001708/503, W. Za baw ski, „Sy tu acja praw na at taché woj sko wych przed sta wi cie li państw NATO
i prze ciw dzia ła nie Służ by Bez pie czeń stwa ich pe ne tra cyj nym za mie rze niom, na przy kła dzie pra cy Biu -
ra «B» Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych”, Le gio no wo 1978, k. 64.

20 AIPN, 1510/1871, A. Kur czych, „Funk cje at taché woj sko we go w świe tle pra wa mię dzy na ro do -
we go”, War sza wa 1986, k. 44; S. Sa wic ki, op.�cit., s. 24.

21 Du ża część at taché przed przej ściem do dy plo ma cji by ła szko lo na w ośrod kach wy wia dow czych,
w któ rych uczo no ich ję zy ków ob cych i pro wa dze nia pod sta wo wych dzia łań roz po znaw czo -wy wia dow -
czych (spo rzą dza nie do ku men ta cji z roz po zna nia, tech ni ki fo to gra fo wa nia i fil mo wa nia, kla sy fi ko wa nie
i oce na sprzę tu woj sko we go i in fra struk tu ry woj sko wej itp.). Zob. AIPN, 01334/212, S. Kop czyń ski, „Tak -
ty ka pro wa dze nia ob ser wa cji taj nej i jaw nej za at taché woj sko wy mi państw ka pi ta li stycz nych z uwzględ -
nie niem ak tu al nych i no wych przed się wzięć ope ra cyj nych w tym za kre sie”, War sza wa 1966, k. 6–7.
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PRL – pod le ga ły wy tycz nym Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go (G -2), któ rego dzia łal ność,
po dob nie jak pra ca za rzą dów wy wia dow czych wojsk lotni czych (AFI) i ma ry nar ki wo jen -
nej (ONI), by ła ko or dy no wa na przez po wsta łą w 1961 r. Agen cję Wywiadow czą De par ta -
men tu Obro ny USA (De fen ce In tel li gen ce Agen cy, DIA)22. W Pol sce at ta chat woj sko wy
USA uzna wa ny był za głów ne go ko or dy na to ra współ pra cy mię dzy at taché woj sko wymi,
m.in. w po sta ci cy klicz nych na rad ro bo czych23. 

Funk cje pla có wek dy plo ma tycz nych zo sta ły okre ślo ne w kon wen cji wie deń skiej
o sto sun kach dy plo ma tycz nych z 1961 r.24 Dy plo ma ci by li zo bo wią za ni do uni ka nia:
jakich kol wiek dzia łań zmie rza ją cych do na ru sze nia po rząd ku pu blicz ne go, uczest ni -
cze nia w dzia łal no ści po li tycz nej w pań stwie przyj mu ją cym oraz pro wa dze nia „szko -
dli wej dzia łal no ści skie ro wa nej prze ciw ko pań stwu przyj mu ją ce mu lub pań stwu
trze cie mu”25. Jed no cze śnie ko rzy sta li z przy słu gu ją ce go im przy wi le ju nie ty kal no ści26

i im mu ni te tu dy plo ma tycz ne go (m.in. ju rys dyk cyj ne go, po dat ko we go, cel ne go)27.
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22 Re zy den tu ry wy wia du woj sko we go USA pod le ga ły Wy dzia ło wi ds. At taché Woj sko wych DIA
(krypt. „AA-4”). Kie row nic two DIA otrzy my wa ło za da nia od se kre ta rza obro ny i Po łą czo ne go Ko mi te -
tu Sze fów Szta bów. Sa ma agen cja wcho dzi ła w skład Ra dy Wy wia dow czej Sta nów Zjed no czo nych (Uni -
ted Sta tes In tel li gen ce Bo ard), sta no wią cej plat for mę do ko or dy na cji dzia łań wszyst kich służb
wy wia dow czych USA. Na to miast uzgad nia niem za sad współ pra cy at ta cha tów woj sko wych państw
NATO na ob sza rze Ukła du War szaw skie go mia ło zaj mo wać się Po łą czo ne Biu ro Wy wia dow cze (Jo int
In tel li gen ce Bu re au, JIB) w Lon dy nie, któ re go ce lem by ło ko or dy no wa nie dzia łal no ści służb wy wia -
dow czych USA, Wiel kiej Bry ta nii i Ka na dy. W ra mach JIB do ko ny wa no wy zna cza nia przy szłych ce -
lów do roz po zna nia przez służ by – obiek tów woj sko wych, prze my sło wych i ko mu ni ka cyj nych
w pań stwach blo ku wschod nie go. AIPN, 01334/165, „Wy wiad ame ry kań ski”, t. III, War sza wa 1962,
k. 3, 12–13; S. Sa wic ki, op.�cit., s. 25–26, 130.

23 Za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu IX Biu ra „B” MSW mjr S. Kop czyń ski, oma wia jąc ro lę At ta cha tu
Woj sko we go USA w PRL, stwier dził, że „oni są tą bu so lą, na da ją cą kie ru nek in nym at ta cha tom”. Zob.
AIPN, 01334/212, S. Kop czyń ski, „Tak ty ka pro wa dze nia ob ser wa cji taj nej i jaw nej za at taché woj sko -
wy mi państw ka pi ta li stycz nych z uwzględ nie niem ak tu al nych i no wych przed się wzięć ope ra cyj nych
w tym za kre sie”, War sza wa 1966, k. 15. Zob. też AIPN, 001708/503, W. Za baw ski, „Sy tu acja praw na
at taché woj sko wych przed sta wi cie li państw NATO i prze ciw dzia ła nie Służ by Bez pie czeń stwa ich pe ne -
tra cyj nym za mie rze niom, na przy kła dzie pra cy Biu ra «B» Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych”, Le gio -
no wo 1978, k. 53.

24 Do ofi cjal nych za dań at taché woj sko wych na le ża ło m.in.: „Re pre zen to wa nie sił zbroj nych pań -
stwa wy sy ła ją ce go w cza sie świąt, de fi lad, ma new rów i in nych oka zji w pań stwie przyj mu ją cym i przy -
go to wy wa nie wi zyt ofi cjal nych de le ga cji pań stwa wy sy ła ją ce go w pań stwie po by tu i na od wrót;
za po zna wa nie się wszel ki mi le gal ny mi spo so ba mi ze sta nem sił zbroj nych pań stwa akre dy ta cji i od noś -
ne in for mo wa nie władz pań stwa wy sy ła ją ce go, współ pra ca z wła dza mi woj sko wy mi pań stwa przyj mu -
ją ce go, pro wa dze nie z ni mi ro ko wań w spra wie ukła dów o wza jem nej po mo cy woj sko wej, za ku pie lub
sprze da ży sprzę tu woj sko we go, wy mia nie mi sji woj sko wych, udzie la nie po mo cy i rad sze fo wi mi sji dy -
plo ma tycz nej we wszyst kich kwe stiach woj sko wych”. Cyt. za: S. Sa wic ki, op.�cit., s. 17.

25 AIPN, 1510/1981, M. Zdziech, „Sy tu acja praw na at taché woj sko we go w pań stwie przyj mu ją cym
w świe tle pra wa mię dzy na ro do we go”, War sza wa 1986, k. 79–80.

26 Przy wi lej nie ty kal no ści dy plo ma tów prze by wa ją cych w PRL okre ślo ny był art. 29 kon wen cji wie -
deń skiej o sto sun kach dy plo ma tycz nych z 18 IV 1961 r. i art. 11 kpk z 19 IV 1969 r. Za kła dał on za kaz
pro wa dze nia po stę po wa nia kar ne go prze ciw oso bom ko rzy sta ją cym z przy wi le jów i im mu ni te tów dy -
plo ma tycz nych. Zob. AIPN, 1509/53, R. Ha pek, „Sy tu acja praw na at taché woj sko wych am ba sad państw
ka pi ta li stycz nych i dzia ła nia za po bie gaw cze re sor tu spraw we wnętrz nych prze ciw ko ich pe ne tra cyj no -
-wy wia dow czej dzia łal no ści”, Le gio no wo 1975, k. 14–15.

27 AIPN, 001708/1537, M. Łu czak, „Sta tus praw ny at taché woj sko we go”, Le gio no wo 1982, k. 35–39;
AIPN, 001834/2637, A. Sze ląg, „Sy tu acja praw na at taché woj sko we go pod czas po by tu w Pol skiej Rze -
czy po spo li tej Lu do wej”, War sza wa 1987, k. 36–62.
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Przywi le je obejmowa ły tak że po jaz dy użyt ko wa ne przez dy plo ma tów i przed mio ty
w nich prze wo żo ne28.

Jed nak w opi nii re sor tu spraw we wnętrz nych PRL dy plo ma ci z at ta cha tów woj sko -
wych sku pia li się głów nie na pro wa dze niu tzw. wy wia du wi zu al ne go29. Akre dy to wa ni
w PRL at taché woj sko wi, ko rzy sta jąc ze swo bo dy po ru sza nia się gwa ran to wa nej pra wem
mię dzy na ro do wym30, kon cen tro wa li swo je za da nia m.in. na: zbie ra niu wszel kich in for -
ma cji o pol skich i so wiec kich si łach zbroj nych (przede wszyst kim o bro ni ra kie to wej),
szcze gó ło wym usta le niu dys lo ka cji lot nisk woj sko wych, licz bie i umiej sco wie niu sta cji
ra da ro wych, roz pra co wy wa niu or ga ni za cji i sta no wisk obro ny prze ciw lot ni czej, roz po -
zna wa niu urzą dzeń tech nicz nych na gra nicz nych ko le jo wych sta cjach prze ła dun ko wych
mię dzy PRL a ZSRS, roz po zna wa niu sta nu kil ku na stu głów nych li nii ko le jo wych w PRL,
usta la niu na tę że nia tran zy tu sowieckiego do NRD, okre śla niu licz by pol skich i so wiec -
kich woj sko wych po jaz dów me cha nicz nych, usta la niu da nych do ty czą cych sta nu uzbro -
je nia oraz lo ka li za cji dy wi zji wojsk lą do wych, lot ni czych i ma ry nar ki wo jen nej, or ga ni za cji
szko le nia po li tycz ne go w woj sku, roz wo ju prze my słu elek tro tech nicz ne go, za po zna wa -
niu się z naj now szym sprzę tem woj sko wym31. W ce lu bie żą ce go uak tu al nia nia po sia da -
nych in for ma cji sta ra no się – pod czas pro wa dzo nych po dró ży pe ne tra cyj nych32 w ra mach
tzw. re ko ne san su wtór ne go33 – od no to wy wać zmia ny za cho dzą ce w pol skich i so wiec kich
jed nost kach woj sko wych (do ty czą cych m.in. ich uzbro je nia i sys te mów szko le nia) czy
usta lać fak ty prze miesz cza nia się jed no stek woj sko wych (sys te ma tycz nie ob ser wo wa no
woj sko we trans por ty tran zy to we). Ob ser wa cji pod da wa no rów nież roz wój prac in we sty -
cyj nych w za kła dach prze my sło wych pro du ku ją cych na po trze by woj ska34. 

Do koń ca lat pięć dzie sią tych w wo je wódz twie byd go skim funk cjo na riu sze SB prak -
tycz nie nie od no to wy wa li żad nych prze jaz dów dy plo ma tów za chod nich35. Być mo że
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28 AIPN, 1510/1871, A. Kur czych, „Funk cje at taché woj sko we go w świe tle pra wa mię dzy na ro do -
we go”, War sza wa 1986, k. 73–74; AIPN, 1510/1981, M. Zdziech, „Sy tu acja praw na at taché woj sko we -
go w pań stwie przyj mu ją cym w świe tle pra wa mię dzy na ro do we go”, War sza wa 1986, k. 47–69.

29 We dług S. Sa wic kie go 60 proc. cza su służ bo we go at taché woj sko wi USA prze zna cza li na pro -
wadze nie dzia łań roz po znaw czych. S. Sa wic ki, op.�cit., s. 9. Zob. też AIPN, 01334/212, S. Kop czyń ski,
„Tak ty ka pro wa dze nia ob ser wa cji taj nej i jaw nej za at taché woj sko wy mi państw ka pi ta li stycz nych
z uwzględ nie niem ak tu al nych i no wych przed się wzięć ope ra cyj nych w tym za kre sie”, War sza wa 1966,
k. 9–13.

30 Swo bo dę po ru sza nia się dy plo ma tów po ob sza rze pań stwa przyj mu ją ce go gwa ran to wał art. 26
kon wen cji wie deń skiej z 1961 r.

31 AIPN, 01334/165, „Wy wiad ame ry kań ski”, t. III, War sza wa 1962, k. 133.
32 W re sor to wej li te ra tu rze funk cjo no wa ła na stę pu ją ca de fi ni cja po dró ży pe ne tra cyj nych pra cow ni -

ków at ta cha tów woj sko wych: „Do brze za pla no wa na i do kład nie przy go to wa na po dróż do okre ślo nej
czę ści te ry to rium pań stwa przyj mu ją ce go, pod czas któ rej at taché woj sko wi ob ser wu ją, fo to gra fu ją, fil -
mu ją i szki cu ją obiek ty woj sko we, te ren i ćwi cze nia jed no stek woj sko wych oraz ob słu gu ją «mar twe
skrzyn ki», spo ty ka ją się z agen tu rą i opra co wu ją kan dy da tów do wer bun ku”. Zob. S. Sa wic ki, op.�cit.,
s. 48.

33 AIPN, 1509/53, R. Ha pek, „Sy tu acja praw na at taché woj sko wych am ba sad państw ka pi ta li stycz -
nych i dzia ła nia za po bie gaw cze re sor tu spraw we wnętrz nych prze ciw ko ich pe ne tra cyj no -wy wia dow -
czej dzia łal no ści”, Le gio no wo 1975, s. 54.

34 S. Sa wic ki, op.�cit., s. 18.
35 Ze spra woz dań z pra cy SB w wo je wódz twie byd go skim z lat 1958–1959 wy ni ka, że nie od no to -

wy wa no żad nych prze jaz dów za chod nich dy plo ma tów. W pro wa dzo nej pra cy ope ra cyj nej przy ję to za -
ło że nie, że wy wia dy państw NATO wy ko rzy stu ją sieć agen tu ral ną w ce lu roz po zna wa nia sy tu acji w PRL.
Dla te go też głów ny wy si łek sku pia no na roz pra co wy wa niu przy jeż dża ją cych cu dzo ziem ców (głów nie 
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świad czy ło to wy łącz nie o sła bo ści or ga ni za cyj nej i ka dro wej miej sco wej po li cji po li -
tycz nej. Nie moż na jed nak wy klu czyć, że dzia łal ność roz po znaw czo -wy wia dow cza za -
chod nich dy plo ma tów w tym cza sie tak że nie by ła roz wi nię ta, co mo gło wy ni kać
z utrzy mu ją cych się wów czas po praw nych re la cji mię dzy pań stwo wych. Ule gły one za -
ła ma niu w po ło wie 1960 r. i nie jest chy ba przy pad kiem, że wła śnie w dru giej po ło wie
te go ro ku za uwa żo no wzrost ak tyw no ści za chod nich dy plo ma tów36. W dru gim i trze cim
kwar ta le 1961 r. od no to wa no 24 prze jaz dy dy plo ma tów i 7 przy pad ków ob ser wa cji obiek -
tów woj sko wych37. W trze cim kwar ta le 1962 r. za uwa żo no 19 prze jaz dów przed sta wi -
cie li za chod nich pla có wek dy plo ma tycz nych38. Da ne ob ra zu ją ce licz bę prze jaz dów
i ob ser wa cji wy wia dow czych prze pro wa dzo nych przez za chod nich dy plo ma tów w wo -
je wódz twie byd go skim w la tach 1963–1969 zo sta ły przed sta wio ne w po niż szej ta be li.
Od po wie dzial ny za ob ser wa cję ze wnętrz ną39 Wy dział „B” prze pro wa dził w 1962 r. 30 ob -
ser wa cji jaw nych za dy plo ma ta mi państw ka pi ta li stycz nych40, w 1963 r. – 35 ob ser wa cji
jaw nych i 8 ob ser wa cji ochron nych (11 dni)41, w 1964 r. – 31 ob ser wa cji jaw nych4 2,
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z RFN), któ rych po dej rze wa no o dzia łal ność wy wia dow czą. Zob. AIPN By, 030/127, Spra woz da nie
kwar tal ne Służ by Bez pie czeń stwa Ko men dy Wo je wódz kiej MO w Byd gosz czy za I kwar tał 1958 r.,
10 IV 1958 r., k. 12–14; ibi�dem, Spra woz da nie kwar tal ne Służ by Bez pie czeń stwa Ko men dy Wo je wódz -
kiej MO w Byd gosz czy za II kwar tał 1958 r., 7 VII 1958 r., k. 52–55; ibi�dem, Spra woz da nie kwar tal ne
Służ by Bez pie czeń stwa Ko men dy Wo je wódz kiej MO w Byd gosz czy za III kwar tał 1958 r., 6 X 1958 r.,
k. 101–102; ibi�dem, Spra woz da nie kwar tal ne Służ by Bez pie czeń stwa Ko men dy Wo je wódz kiej MO
w Byd gosz czy za IV kwar tał 1958 r., 10 I 1959 r., k. 122; AIPN By, 030/128, Spra woz da nie kwar tal ne
Służ by Bez pie czeń stwa Ko men dy Wo je wódz kiej MO w Byd gosz czy za III kwar tał 1959 r., 10 X 1959 r.,
k. 73; ibi�dem, Spra woz da nie kwar tal ne Służ by Bez pie czeń stwa Ko men dy Wo je wódz kiej MO w Byd -
gosz czy za IV kwar tał 1959 r., 14 I 1960 r., k. 102–103.

36 Po jaz dy dy plo ma tycz ne (at taché woj sko wych Fran cji, USA i Ka na dy) zo sta ły za uwa żo ne m.in.
w po bli żu po li go nu w To ru niu, ko szar KBW w Byd gosz czy, par ku ar ty le rii prze ciw lot ni czej w Byd gosz -
czy i nie któ rych in nych obiek tów woj sko wych w Byd gosz czy i Wło cław ku. Od no to wa no tak że przy -
pad ki fo to gra fo wa nia i pro wa dze nia ob ser wa cji z wy ko rzy sta niem ma py. Zob. AIPN By, 030/129,
Spra woz da nie za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO w Byd gosz czy ds. bez pie czeń stwa za III kwar -
tał 1960 r., 14 X 1960 r., b.p.

37 AIPN By, 030/130, Spra woz da nie za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO w Byd gosz czy
ds. bez pie czeń stwa za III kwar tał 1961 r., 10 X 1961 r., b.p.; ibi�dem, Spra woz da nie za stęp cy ko men dan -
ta wo je wódz kie go MO w Byd gosz czy ds. bez pie czeń stwa za IV kwar tał 1961 r., 12 I 1962 r., b.p.

38 AIPN By, 030/132, Spra woz da nie za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO w Byd gosz czy
ds. bez pie czeń stwa za III kwar tał 1962 r., 10 X 1962 r., b.p.

39 „Za le tą ob ser wa cji ze wnętrz nej jest to, że mo że być ona pro wa dzo na w kon kret nym ter mi nie
i umoż li wia za pew nie nie prze pro wa dze nia nie któ rych nie cier pią cych zwło ki kom bi na cji ope ra cyj nych
[…]. In for ma cje uzy ska ne w pro ce sie ob ser wa cji ze wnętrz nej ma ją wy so ki sto pień wia ry god no ści, po -
nie waż zdo by wa ne są przez wy kwa li fi ko wa nych i spe cjal nie w tym ce lu przy go to wa nych ka dro wych
za kon spi ro wa nych pra cow ni ków or ga nów bez pie czeń stwa”. Zob. AIPN, 001708/503, W. Za baw ski, „Sy -
tu acja praw na at taché woj sko wych przed sta wi cie li państw NATO i prze ciw dzia ła nie Służ by Bez pie czeń -
stwa ich pe ne tra cyj nym za mie rze niom, na przy kła dzie pra cy Biu ra «B» Mi ni ster stwa Spraw
We wnętrz nych”, Le gio no wo 1978, k. 59.

40 „Pra ca na od cin ku za bez pie cze nia wo je wódz twa przed pe ne tra cją ob cych dy plo ma tów w roku
1962 nie przy nio sła więk szych efek tów. Pro wa dzo ne ob ser wa cje za dy plo ma ta mi nie usta li ły cie kaw -
szych or ga ni za cyj nych kon tak tów z oby wa te la mi pol ski mi, ujaw nio no na to miast za in te re so wa nia po -
szcze gól nych dy plo ma tów jed nost ka mi woj sko wy mi sta cjo nu ją cy mi na tu tej szym te re nie”. Zob. AIPN
By, 077/437, Rocz na ana li za pra cy ope ra cyj nej Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy za 1962 r.,
14 I 1963 r., k. 13.

41 AIPN By, 030/133, Za łącz nik do spra woz da nia za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. bez -
pie czeń stwa w Byd gosz czy za 1963 r., k. 45.
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w 1965 r. – 25 ob ser wa cji jaw nych i 14 ob ser wa cji ochron nych, a w 1966 r. – 27 ob ser -
wa cji jawnych i 22 ob ser wa cje ochron ne43.

Ta be la nr 1. Licz ba od no to wa nych przez SB prze jaz dów i pe ne tra cji wy wia dow -

czych prze pro wa dzo nych przez za chod nich dy plo ma tów w la tach 1963–196944

Od po ło wy lat sześć dzie sią tych wy wia dow cy SB co raz czę ściej ob ser wo wa li „pe ne -
tra cje ze spo ło we”, po le ga ją ce na pro wa dze niu dzia łal no ści roz po znaw czo -wy wia dow -
czej przez at taché dwóch państw, któ rzy prze miesz cza li się jed nym po jaz dem.
Praw do po dob nie pierw szym od no to wa nym ta kim zda rze niem w wo je wódz twie byd go -
skim był przy pa dek Geo r ge’a F. Ca reya (dy plo ma ta ame ry kań ski) i Ja me sa W. Bor de na
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42 AIPN By, 030/134, Za łącz nik do spra woz da nia za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. bez -
pie czeń stwa w Byd gosz czy za 1964 r., k. 7.

43 Ibi�dem, Spra woz da nie za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO w Byd gosz czy ds. bez pie czeń -
stwa za 1966 r., 17 I 1967 r., k. 114.

44 AIPN By, 030/133, Ta bli ca sta ty stycz na nr 1: „Prze jaz dy dy plo ma tów przez te ren wo je wódz twa
byd go skie go w 1963 r.”, [22 I 1964 r.], k. 131; AIPN By, 030/134, Spra woz da nie za stęp cy ko men dan ta
wo je wódz kie go MO w Byd gosz czy ds. bez pie czeń stwa za 1966 r., 17 I 1967 r., k. 69; ibi�dem, Spra wo -
zda nie za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO w Byd gosz czy ds. bez pie czeń stwa za 1965 r.,
18 I 1966 r., k. 25–26; ibi�dem, Spra woz da nie I za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB w Byd -
gosz czy za 1967 r., 30 I 1968 r., k. 137; AIPN By, 077/436, „Dy plo ma ci – ruch i pe ne tra cje w la tach
1963–1967” (ta be la), k. 199; ibi�dem, Spra woz da nie z pra cy ope ra cyj nej Gru py VII Wy dzia łu II KW MO
w Byd gosz czy za 1968 r., 18 XII 1968 r., k. 89; AIPN By, 077/437, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II SB
KW MO w Byd gosz czy za 1969 r., 31 XII 1969 r., k. 148.

45 We dług in ne go źró dła – 232. Zob. AIPN By, 030/133, Ta bli ca sta ty stycz na nr 1: „Prze jaz dy dy -
plo ma tów przez te ren wo je wódz twa byd go skie go w 1963 r.”, [22 I 1964 r.], k. 131.

46 We dług in ne go źró dła – 54. Zob. ibi�dem. 
47 We dług in ne go źró dła – 136. Zob. AIPN By, 030/134, Spra woz da nie za stęp cy ko men dan ta wo je -

wódz kie go MO w Byd gosz czy ds. bez pie czeń stwa za 1965 r., 18 I 1966 r., k. 25.

Rok

Liczba przejazdów
Liczba penetracji

wywiadowczych
Ogółem dyplomatów

Dyplomatów
wojskowych

1963 22345 5746 14

1964 360 53 20

1965 26447 47 14

1966 264 47 8

1967 206 39 7

1968 290 43 11

1969 329 41 13
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(dy plo ma ta ka na dyj ski) ze stycz nia 1965 r.48, któ ry zo sta nie omó wio ny w dal szej czę ści
ar ty ku łu. 

Ogó łem w la tach 1963–1970 byd go ska SB od no to wa ła 313 przy pad ków roz po zna -
wa nia obiek tów w wo je wódz twie byd go skim przez za chod nich dy plo ma tów (głów nie
Bry tyj czy ków, któ rzy sta no wi li 42,8 proc. wszyst kich przy pad ków). Naj więk szym za -
inte re so wa niem cie szy ła się in fra struk tu ra woj sko wa (287 przy pad ków; 91,7 proc.).
Szcze gó ło we da ne zo sta ły umiesz czo ne w po niż szej ta be li.

Ta be la nr 2. Li czb a od no to wa nych przy pad ków dzia łal no ści roz po znaw czej

prowadzo nej przez za chod nich dy plo ma tów w wo je wódz twie byd go skim w la tach

1963–197049

Pierw szo pla no wą ro lę w zwal cza niu roz po znaw czo -wy wia dow czej dzia łal no ści za -
chod nich dy plo ma tów od gry wał kontr wy wiad cy wil ny, czy li De par ta ment II MSW i je -
go te re no we od po wied ni ki w po sta ci wy dzia łów II w ko men dach wo je wódz kich MO.
W wo je wódz twie byd go skim li czeb ność kontr wy wia du SB nie ustan nie ule ga ła zwięk -
sze niu. W 1957 r. ochro ną kontr wy wia dow czą mia ło zaj mo wać się 17 funk cjo na riu szy50.
W 1960 r. do 21 osób zwięk szo no li czeb ność wy dzia łu51, któ ry od 1 stycz nia 1959 r. zo -
stał po dzie lo ny na czte ry me ry to rycz ne ko mór ki (gru py)52. Dwa la ta póź niej li czeb ność
zwięk szo no o sześć osób (do 27 funk cjo na riu szy) i utwo rzo no ko lej ne czte ry gru py (ra -
zem dzia ła ło wów czas osiem grup)53. W 1968 r. byd go ski Wy dział II skła dał się z sied -
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48 AIPN By, 030/134, Spra woz da nie za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO w Byd gosz czy
ds. bez pie czeń stwa za 1965 r., 18 I 1966 r., k. 24.

49 AIPN By, 077/758, In for ma cja o ru chach dy plo ma tów woj sko wych państw ka pi ta li stycz nych
na tere nie wo je wódz twa byd go skie go w la tach 1967–1970, 18 I 1971 r., k. 26.

50 AIPN By, 285/19, Etat nr 02/3 Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy, [27 XII 1956 r.], k. 45–46v;
AIPN By, 285/21, Etat nr Bg/W/031 Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy, 1 III 1957 r., k. 320–321.

51 AIPN By, 285/21, Etat nr Bg/W/077 Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy, 8 II 1960 r., k. 225–226.
52 AIPN By, 285/13, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 01/Bg/59, 24 I 1959 r., k. 2.
53 AIPN By, 285/21, Etat nr Bg/KW/SB/04 Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy, [30 IV 1962 r.], k. 8–9.

Ambasada

Działalność rozpoznawcza w latach 1963–1970

Razem
Obiekty

wojskowe

Obiekty
gospodarcze

Inne

USA 77 2 – 79

Wielka Brytania 121 4 9 134

Francja 22 2 4 28

Kanada 57 1 1 59

Holandia 10 2 1 13

Ogółem 287 11 15 313
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miu grup (nie ist nia ła Gru pa V). Pierw sze czte ry gru py zaj mo wa ły się zwal cza niem dzia -
łal no ści wro gich służb wy wia dow czych. Gru pa I (wy wiad ame ry kań ski), Gru pa II (wy -
wiad bry tyj ski), Gru pa III (wy wiad za chod nio nie miec ki), Gru pa IV (wy wia dy: fran cu ski,
izrael ski i państw skan dy naw skich). W za in te re so wa niu Gru py VI znaj do wa li się cu dzo -
ziem cy prze by wa ją cy w wo je wódz twie (m.in. han dlow cy czy tu ry ści), oby wa te le pol scy
wy jeż dża ją cy za gra ni cę oraz pro ble ma ty ka za bez pie cze nia obiek tów prze my sło wych
i woj sko wych przed ob ser wa cją ze stro ny za chod nich dy plo ma tów. Funk cjo na riu sze Gru -
py VII pro wa dzi li dzia ła nia skie ro wa ne wo bec oby wa te li pol skich kon tak tu ją cych się
z za gra nicz ny mi pla ców ka mi dy plo ma tycz ny mi oraz in te re so wa li się po jaz da mi dy plo -
ma tycz ny mi znaj du ją cy mi się w wo je wódz twie byd go skim. 

Po waż ną i z cza sem wzra sta ją cą ro lę w zwal cza niu dzia łal no ści roz po znaw czej za -
chod nich dy plo ma tów od gry wa ło Biu ro „B” MSW i je go te re no we od po wied ni ki. Wzrost
zna cze nia pio nu ob ser wa cji ope ra cyj nej uwi dacz niał się tak że w zwięk sza ją cej się struk -
tu rze eta to wej byd go skie go Wy dzia łu „B”. Na po cząt ku lat sześć dzie sią tych struk tu ra te -
go wy dzia łu skła da ła się z kie row nic twa (na czel nik i za stęp ca na czel ni ka), Sek cji 1
(15 osób), Sek cji 2 (14 osób), Sek cji do Za dań Spe cjal nych (5 osób) i Se kre ta ria tu (3 oso -
by). Ogó łem więc etat prze wi dy wał sta no wi ska dla 39 osób (w tym 36 ofi ce rów)54.
W poło wie 1967 r. li czeb ność wy dzia łu zwięk szo no aż o 20 eta tów (do 59 eta tów,
w tym 56 ofi cer skich). W tym cza sie wy dział skła dał się z kie row nic twa (2 oso by), Sek -
cji 1 (15 osób, 3 zmia ny), Sek cji 2 (14 osób, 3 zmia ny), Sek cji 3 (15 osób, 3 zmia ny),
Sek cji 4 – do za dań spe cjal nych (9 osób) i Se kre ta ria tu (3 oso by)55. Ta ki stan utrzy mał
się do 1973 r., kie dy to li czeb ność pra cow ni ków byd go skie go Wy dzia łu „B” zo sta ła po -
cząt ko wo zwięk szo na do 63 osób5 6, a na stęp nie – na sku tek utwo rze nia Sek cji 5 (ds. ho -
te li) – osią gnę ła 70 osób57.

Za da nie roz po zna nia i zwal cza nia dzia łal no ści pe ne tra cyj nej pra cow ni ków za chod -
nich pla có wek dy plo ma tycz nych nie na le ża ło do ła twych zwłasz cza po wrze śniu 1958 r.,
kie dy to zo stał znie sio ny obo wią zek in for mo wa nia pol skich władz przez am ba sa dy o wy -
jaz dach dy plo ma tów w te ren. Jed no cze śnie w tym cza sie da ło się za uwa żyć na ob sza rze
Po mor skie go Okrę gu Woj sko we go licz ną obec ność pra cow ni ków at ta cha tów woj sko -
wych USA, Wiel kiej Bry ta nii, Ka na dy i Włoch58. Dla te go w sierp niu 1961 r. opra co wa -
no plan za bez pie cze nia te re nu wo je wódz twa byd go skie go przed dzia łal no ścią
szpie gow ską59. Zwięk sza ją ca się czę sto tli wość prze jaz dów sa mo cho dów na le żą cych
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54 AIPN By, 077/764, Etat nr Bg/KW/SB/07 Wy dzia łu „B” KW MO w Byd gosz czy, za twier dzo ny
Roz ka zem or ga ni za cyj nym nr 01/Bg/SB/62 z 30 IV 1962 r., k. 34–35v.

55 Ibi�dem, Etat nr 06/Bg/W/SB/67 Wy dzia łu „B” KW MO w Byd gosz czy, za twier dzo ny Za rzą dze -
niem or ga ni za cyj nym nr 026/Bg/67 z 16 VIII 1967 r., k. 23–26.

56 Ibi�dem, Etat nr 06/Bg/W/SB/73 Wy dzia łu „B” KW MO w Byd gosz czy, za twier dzo ny Za rzą dze -
niem or ga ni za cyj nym nr 04/Bg/73 z 17 II 1973 r., k. 13.

57 Ibi�dem, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 028/Bg/73, 30 XI 1973 r., k. 11.
58 AIPN By, 077/760, Pi smo za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB w Byd gosz czy do za -

stęp ców ko men dan tów po wia to wych/miej skich MO ds. SB, 15 IX 1961 r., k. 263–265.
59 Za kła dał on ko niecz ność bli skiej współ pra cy SB z WSW w za bez pie cza niu jed no stek woj sko -

wych, po zy ski wa nie kon tak tów oby wa tel skich miesz ka ją cych w po bli żu chro nio nych obiek tów, prze -
szko le nie funk cjo na riu szy MO i agen tu ry SB oraz pra cow ni ków Od dzia łu Wo je wódz kie go CPN
w Byd gosz czy o ko niecz no ści in for mo wa nia na te mat po jaz dów dy plo ma tycz nych za uwa żo nych w wo -
je wódz twie byd go skim. Za ło gi pra cow ni cze za kła dów prze my słu klu czo we go w wo je wódz twie rów nież
mia ły zo stać po in stru owa ne przez swo ich prze ło żo nych o za cho wa niu czuj no ści wo bec pe ne tra cji 
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do za chod nich pla có wek dy plo ma tycz nych spo wo do wa ła, że pod ko niec 1961 r. zo sta ły
po nad to przy go to wa ne wy tycz ne dla jed no stek te re no wych SB oraz plan za bez pie cze nia
Byd gosz czy i oko lic przed pe ne tra cją za chod nich pra cow ni ków dy plo ma tycz nych. Po -
zy ska no tak że kon tak ty oby wa tel skie wśród pra cow ni ków sta cji ben zy no wych zlo ka li -
zo wa nych przy tra sach wy lo to wych i w miej scach czę ste go za trzy my wa nia się po jaz dów
dy plo ma tycz nych60. W 1962 r. zo sta ła na wią za na bliż sza współ pra ca po mię dzy SB
i WSW, któ rej ce lem by ło opra co wa nie pla nów za bez pie cze nia obiek tów woj sko wych
przed pe ne tra cją za chod nich przed sta wi cie li dy plo ma tycz nych i zbie ra niem in for ma cji
przez cu dzo ziem ców prze by wa ją cych w wo je wódz twie byd go skim61. W mar cu 1965 r.
peł ną od po wie dzial ność za za bez pie cze nie wo je wódz twa byd go skie go przed dzia ła nia -
mi roz po znaw czo -wy wia dow czy mi pro wa dzo ny mi przez dy plo ma tów za gra nicz nych
prze jął pion „B”62. Zmie nio no wów czas tak że me to dę prze ka zy wa nia in for ma cji o prze -
jeź dzie dy plo ma tów przez wo je wódz two. Do tych czas in for ma cje wpły wa ły naj pierw
do Wy dzia łu II, a stąd do pie ro do Wy dzia łu „B”. Ta ki sys tem opóź niał przed się wzię cia
i w re zul ta cie gru pa ob ser wa cyj na po przy by ciu na miej sce stwier dza ła, że dy plo ma ta
zdą żył w tym cza sie od je chać63. Dla te go też przy ję to, że w ra zie prze jaz du dy plo ma ty
cy wil ne go pion „B” bę dzie kon sul to wał ewen tu al ne sto so wa nie kon tro li z Wy dzia łem II.
Na to miast w przy pad ku dy plo ma ty woj sko we go o pod ję ciu ob ser wa cji de cy do wa li funk -
cjo na riu sze Wy dzia łu „B”64. Od 1965 r. sto so wa na przez wy wia dow ców pio nu „B” jaw -
na ob ser wa cja dy plo ma tów za czę ła przy bie rać co raz bar dziej agre syw ną for mę.
In ter we nio wa no w chwi li stwier dze nia na ru sze nia przez dy plo ma tów prze pi sów ru chu
dro go we go, w przy pad ku wjaz dów na po li go ny lub ob jeż dża nia lot nisk woj sko wych bądź
za trzy my wa nia się po jaz dów dy plo ma tów przy obiek tach woj sko wych. In for mo wa no
wów czas do wódz two jed nost ki woj sko wej i blo ko wa no dro gę pro wa dzą cą do obiek tu65. 
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szpie gow skiej. Zob. ibi�dem, Plan ope ra cyj nych przed się wzięć w spra wie za bez pie cze nia te re nu wo je -
wódz twa byd go skie go przed pe ne tra cją pra cow ni ków pla có wek dy plo ma tycz nych państw ka pi ta li stycz -
nych, 25 VIII 1961 r., k. 258–262.

60 AIPN By, 030/130, Spra woz da nie za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO w Byd gosz czy
ds. bez pie czeń stwa za IV kwar tał 1961 r., 12 I 1962 r., b.p. 

61 AIPN By, 030/131, Spra woz da nie z dzia łal no ści SB wo je wódz twa byd go skie go za 1962 r.,
7 II 1963 r., k. 23. W trze cim kwar ta le 1962 r. funk cjo na riu sze „bez pie ki” za uwa ży li, że „dy plo ma ci
prze jeż dża ją cy sa mo cho dem at taché woj sko we go USA obok obiek tów woj sko wych w Byd gosz czy
sporzą dza li no tat ki i kre śli li zna ki na pla nie lub ma pie. In nym ra zem at taché woj sko wy USA usi ło wał
pe ne tro wać obiek ty woj sko we i lot ni ska”. Cyt. za: AIPN By, 030/132, Spra woz da nie za stęp cy ko men -
dan ta wo je wódz kie go MO w Byd gosz czy ds. bez pie czeń stwa za III kwar tał 1962 r., 10 X 1962 r., b.p.
Zob. też AIPN By, 077/760, Plan kon tro li sta nu za bez pie cze nia wo je wódz twa byd go skie go przed pe ne -
tra cją dy plo ma tów państw ka pi ta li stycz nych, 23 IV 1963 r., k. 50.

62 AIPN By, 077/762, Pro to kół zdaw czo -od bior czy do ku men tów ope ra cyj nych do ty czą cych za bez -
pie cze nia wo je wódz twa byd go skie go przed pe ne tra cją dy plo ma tów państw ka pi ta li stycz nych,
11 III 1965 r., k. 17–18.

63 Nie kie dy w ta kich sy tu acjach de cy do wa no się na prze pro wa dze nie tzw. ob ser wa cji pa syw nej,
polega ją cej na od two rze niu tra sy po jaz du dy plo ma tycz ne go w opar ciu o in for ma cje otrzy ma ne z punk -
tów sy gna li za cyj nych roz miesz czo nych w wo je wódz twie. Zob. AIPN, 1509/53, R. Ha pek, „Sy tu acja
praw na at taché woj sko wych am ba sad państw ka pi ta li stycz nych i dzia ła nia za po bie gaw cze re sor tu spraw
we wnętrz nych prze ciw ko ich pe ne tra cyj no -wy wia dow czej dzia łal no ści”, Le gio no wo 1975, k. 72.

64 AIPN By, 077/760, Pi smo do na czel ni ka Wy dzia łu IX Biu ra „B” MSW, 22 I 1966 r., k. 227.
65 AIPN, 01334/212, S. Kop czyń ski, „Tak ty ka pro wa dze nia ob ser wa cji taj nej i jaw nej za at taché woj -

sko wy mi państw ka pi ta li stycz nych z uwzględ nie niem ak tu al nych i no wych przed się wzięć ope ra cyj nych
w tym za kre sie”, War sza wa 1966, k. 15–16.

07_Rybarczyk:PA IPN 8  16.07.2018  18:40  Strona 180



Dzia ła nia ob ser wa cyj ne re ali zo wa ne przez Wy dział „B” mo gły być pro wa dzo ne przez
wy wia dow ców Sek cji Ob ser wa cyj nej w spo sób taj ny lub przez pra cow ni ków Sek cji do Za -
dań Spe cjal nych w spo sób jaw ny (de mon stra cyj ny). W ra zie stwier dze nia, że ob ser wo wa -
ny dy plo ma ta spo rzą dza fo to gra fie, no tat ki, szki ce na ma pie itp., w sprzy ja ją cych
wa run kach po dej mo wa no pró by ode bra nia ta kich ma te ria łów za po śred nic twem funk cjo -
na riu szy MO, WSW czy Stra ży Prze my sło wej. Dą żo no rów nież do zdo by cia wszel kich
no ta tek po zo sta wio nych bez opie ki przez dy plo ma tów66. Przed sta wi cie li za gra nicz nych
pla có wek na ru sza ją cych te ren obiek tu strze żo ne go na le ża ło po wstrzy my wać, a wszyst kie
ta kie przy pad ki udo ku men to wać fo to gra ficz nie67. Taj na ob ser wa cja za po jaz da mi dy plo -
ma tów nie na le ża ła do czę sto sto so wa nych me tod, po nie waż wie lo go dzin na jaz da sa mo -
cho dem mar ki Mer ce des, rzad ko po ja wia ją cym się na pol skich dro gach i rzu ca ją cym się
przez to w oczy, de kon spi ro wa ła gru pę ob ser wa cyj ną. Lep szym spo so bem wy da wa ło się
or ga ni zo wa nie za sa dzek, któ rych głów nym za da niem by ło udo ku men to wa nie wro giej
dzia łal no ści oraz zdo by cie sprzę tu szpie gow skie go wraz z ma te ria ła mi do wo do wy mi68. 

Pod czas re ali za cji za dań zwią za nych z kontr wy wia dow czą ochro ną obiek tów woj sko -
wych z pio nem „B” bli sko współ dzia ła ła WSW69. Jed nym z pod sta wo wych obo wiąz ków
funk cjo na riu szy tej służ by by ło m.in. kontr wy wia dow cze za bez pie cze nie jed no stek woj -
sko wych i żoł nie rzy peł nią cych w nich służ bę. W grud niu 1964 r. MON wy da ło dwa
dokumen ty70 re gu lu ją ce obo wiąz ki spo czy wa ją ce na do wód cach jed no stek woj sko wych
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66 „W sy tu acjach, gdy at taché woj sko wi po zo sta wia ją bez opie ki spo rzą dzo ne no tat ki, szki ce i mapy,
wy wia dow cy win ni je za brać, lecz w spo sób nie wi docz ny dla fi gu ran ta i oto cze nia”. Po nad to „gru pa
ope ra cyj na mo że do ko nać taj nej re wi zji sa mo cho du i znaj du ją cych się w nim rze czy, je że li ist nie ją moż -
li wo ści za cho wa nia peł nej kon spi ra cji te go przed się wzię cia. Ujaw nio ne w to ku re wi zji do ku men ty po -
sia da ją ce war tość ope ra cyj ną na le ży sfo to gra fo wać, względ nie do ko nać od pi sów w po ro zu mie niu
z miej sco wym Wy dzia łem II”. Zob. AIPN, 1509/53, R. Ha pek, „Sy tu acja praw na at taché woj sko wych
am ba sad państw ka pi ta li stycz nych i dzia ła nia za po bie gaw cze re sor tu spraw we wnętrz nych prze ciw ko
ich pe ne tra cyj no -wy wia dow czej dzia łal no ści”, Le gio no wo 1975, s. 64, 66.

67 AIPN By, 077/760, Wy tycz ne dla wy wia dow ców w cza sie pro wa dze nia ob ser wa cji w te re nie za at -
taché woj sko wy mi państw ka pi ta li stycz nych, 20 III 1965 r., k. 77–78.

68 Ibi�dem, In for ma cja ogól na do ty czą ca or ga ni zo wa nia za sa dzek, 22 II 1966 r., k. 138–140. W in -
nym do ku men cie pi sa no: „Zna jąc ogól nie za in te re so wa nia po szcze gól nych dy plo ma tów, sta ra li śmy się
przy po mo cy sek cji za kon spi ro wa nych or ga ni zo wać za sadz ki pod obiek ta mi woj sko wy mi, do któ rych
at taché woj sko wy, chcąc coś zo ba czyć, mu si się zbli żyć. Aże by jed nak sto so wać ta kie przed się wzię cia,
ko niecz nym jest, by te sek cje by ły na miej scu (nie pra co wa ły), jak rów nież wcze śniej mu si my wie dzieć
o wy jeź dzie z War sza wy dy plo ma ty w te ren, by pod rzu cić w re jon obiek tów gru py ob ser wa cyj ne od po -
wied nio ucha rak te ry zo wa ne i wy po sa żo ne w od po wied ni sprzęt (ra dio sta cje i mo de le) [...]. W bie żą cym
ro ku za mie rza my jed nak przy sprzy ja ją cych wa run kach sto so wać ob ser wa cje taj ne w spo sób po da ny
wy żej, któ re na szym zda niem ujaw nią wię cej szcze gó łów z kon kret nej dzia łal no ści szpie gow skiej at -
taché woj sko wych. Zda je my so bie spra wę, że ob ser wa cji taj nych nie bę dzie moż na sto so wać w szer -
szym za kre sie, jed nak w wy pad kach in dy wi du al nych jest to moż li we”. Cyt. za: ibi�dem, Pi smo
do na czel ni ka Wy dzia łu IX Biu ra „B” MSW, 22 I 1966 r., k. 230.

69 W jed nym z do ku men tów SB na pi sa no: „Sy tu acja mię dzy na ro do wa, w któ rej uwi docz ni ły się agre -
syw ne dzia ła nia zim no wo jen nych kół ame ry kań skie go im pe ria li zmu, [i] stwier dzo ne fak ty za in te re so -
wa nia ob cych wy wia dów mo der ni za cją na szej ar mii stwa rza ją ko niecz ność dal sze go za cie śnia nia
współ dzia ła nia wszyst kich służb w ra mach re sor tu spraw we wnętrz nych oraz or ga nów po krew nych z in -
nych re sor tów”. Cyt. za: AIPN By, 033/134, Spra woz da nie za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO
w Byd gosz czy ds. bez pie czeń stwa za 1965 r., 18 I 1966 r., k. 51.

70 Roz kaz mi ni stra obro ny na ro do wej nr 051/MON z 12 XII 1964 r. i Za rzą dze nie sze fa Szta bu
General ne go WP nr 0102/Sztab z 12 XII 1964 r.
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Płk George F. Carey Jr. Płk James W. Borden

Kmdr William B. Althoff

Ppłk Bertram L. Parr

AIPNAIPN

AIPN AIPN
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Teczka komandora Williama B. Althoffa i jej zawartość, 

m.in. sprzęt fotograficzny oraz przybory toaletowe

AIPN

AIPN

AIPN
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Pobyt Williama B. Althoffa i Bertrama L. Parra w Grudziądzu 6 kwietnia 1966 r. 

– postój nad Wisłą  (fotografie wykonane przez wywiadowców 

bydgoskiego Wydziału „B”)

Ppłk Edward H. Metzger

AIPN

AIPN
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i ka drze ofi cer skiej w za kre sie za bez pie cze -
nia obiek tów woj sko wych przed pe ne tra cją
wy wia dow czą ze stro ny cu dzo ziem ców
i za chod nich dy plo ma tów. Im ple men to wa -
nie za le ceń za war tych w tych do ku men tach
nie przy nio sło jed nak za do wa la ją cych re -
zul ta tów, co w sy tu acji zwięk sza ją cej się
ak tyw no ści roz po znaw czej za chod nich dy -
plo ma tów by ło po waż nym man ka men tem.
W związ ku z tym 29 paź dzier ni ka 1965 r.
w Za rzą dzie WSW POW od by ła się na ra -
da, w któ rej udział wzię li funk cjo na riu sze
Za rzą du WSW POW, Od dzia łu WSW
w Byd gosz czy, ofi ce ro wie WSW Wojsk
Lot ni czych i KBW oraz pra cow ni cy SB
KW MO w Byd gosz czy. Pod czas spo tka nia
dys ku to wa no o reali za cji i ko or dy na cji
wspól nych przed się wzięć, któ rych za sad ni -
czym ce lem mia ło być po wstrzy ma nie
wycie ku taj nych in for ma cji. Usta lo no wów -
czas, że za za bez pie cze nie re jo nu roz lo ko -
wa nia jed no stek lot ni czych bę dzie od po -
wia dał Od dział WSW II Kor pu su OPK oraz
wy zna czo ny ofi cer KW Wy dzia łu WSW 16. Dy wi zji Lot nic twa My śliw sko -Sztur mo we -
go. Na to miast za za bez pie cze nie re jo nów roz lo ko wa nia po zo sta łych jed no stek POW
i KBW w Byd gosz czy mie li od po wia dać pra cow ni cy: Od dzia łu I Za rzą du WSW POW,
Od dzia łu WSW w Byd gosz czy i WSW 9. Po mor skie go Puł ku KBW71. Re ali za cja po sta -
no wień na ra dy na dal po zo sta wia ła jed nak wie le do ży cze nia72.

W lu tym 1967 r. w ce lu ure gu lo wa nia i po głę bie nia do tych cza so wej współ pra cy po -
mię dzy funk cjo na riu sza mi obu in sty tu cji (Za rzą du I Sze fo stwa WSW MON i Biu ra „B”
MSW) zo sta ły uzgod nio ne wy tycz ne do ty czą ce wspól ne go zwal cza nia dzia łal no ści szpie -
gow skiej dy plo ma tów za chod nich akre dy to wa nych w PRL wy mie rzo nej w in fra struk tu -
rę woj sko wą73. Na ob sza rze Po mor skie go Okrę gu Woj sko we go po dob ne po ro zu mie nie
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71 AIPN By, 077/760, Plan ko or dy na cji przed się wzięć do ty czą cych za bez pie cze nia jed no stek Gar ni -
zo nu Byd goszcz przed pe ne tra cją dy plo ma tów i cu dzo ziem ców z państw ka pi ta li stycz nych, 8 I 1966 r.,
k. 216–217.

72 Żoł nie rze WP i funk cjo na riu sze WSW w dal szym cią gu nie wy wią zy wa li się z obo wiąz ku
bieżącego i do kład ne go in for mo wa nia o za uwa żo nych prze jaz dach za gra nicz nych dy plo ma tów. Te mu
proble mo wi po świę co no ko lej ną na ra dę w Od dzia le WSW w Byd gosz czy w dniu 17 I 1966 r. Zob.
ibidem, Pi smo do na czel ni ka Wy dzia łu IX Biu ra „B” MSW, 22 I 1966 r., k. 228.

73 Za sad ni czy na cisk po ło żo no przede wszyst kim na ko niecz ność wza jem nej wy mia ny po sia da nych
in for ma cji (np. o pla no wa nych ćwi cze niach i prze mar szach wojsk, stwier dzo nych prze jaz dach po jaz -
dów za chod nich dy plo ma tów). Po nad to przy sta łych obiek tach woj sko wych, zgru po wa niach woj sko -
wych i ćwi cze niach pla no wa no or ga ni zo wać wspól ne za sadz ki prze ciw ko za chod nim at taché woj sko wym
oraz tu ry stom i dzien ni ka rzom za gra nicz nym na ru sza ją cym obo wią zu ją ce prze pi sy. Po dob ne przed -
sięwzię cia mia ły być or ga ni zo wa ne rów nież w te re nie, zwłasz cza w wo je wódz twach, w któ rych 

Ppłk Kenneth I. Jefferson

AIPN

07_Rybarczyk:PA IPN 8  16.07.2018  18:40  Strona 185



za czę ło funk cjo no wać w kwiet niu 1967 r.74 i okre śla ło współ dzia ła nie wy dzia łów II i „B”
ko mend wo je wódz kich MO z Od dzia łem I Za rzą du WSW POW w Byd gosz czy oraz od -
dzia ła mi WSW w Gdań sku, Ko sza li nie i Szcze ci nie75. 

Pion ob ser wa cji ope ra cyj nej MSW był zo bo wią za ny do sta łe go ana li zo wa nia tak ty -
ki dzia łań roz po znaw czo -wy wia dow czych pro wa dzo nych przez pra cow ni ków za chod -
nich pla có wek dy plo ma tycz nych i bie żą ce go re ago wa nia na za uwa ża ne zmia ny.
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znaj do wa ły się licz ne ele men ty in fra struk tu ry woj sko wej. Zob. ibi�dem, Plan współ pra cy mię dzy Biu -
rem „B” MSW a Za rzą dem I Sze fo stwa WSW MON w za kre sie za bez pie cze nia obiek tów woj sko wych
przed pe ne tra cją dy plo ma tów woj sko wych i cy wil nych państw ka pi ta li stycz nych akre dy to wa nych
w PRL, 2 II 1967 r., k. 129–130.

74 Ibi�dem, Pi smo za stęp cy sze fa Za rzą du WSW POW płk. W. Mrow ca do ty czą ce za bez pie cze nia
obiek tów woj sko wych przed pe ne tra cją dy plo ma tów państw ka pi ta li stycz nych, 21 IV 1967 r., k. 138.

75 Kie row nic two WSW POW zo bo wią za ło się do na wią za nia ro bo czej współ pra cy z Wy dzia łem „B”
KW MO w Byd gosz czy (do tych czas współ dzia ła no wy łącz nie z Wy dzia łem II) w ce lu uspraw nie nia sys -
te mu wza jem ne go po wia da mia nia się o prze jaz dach dy plo ma tów przez gar ni zo ny woj sko we i re jo ny sta -
cjo no wa nia jed no stek woj sko wych. Oba wy dzia ły SB (II i „B”) mia ły być in for mo wa ne o ter mi nach
ćwi czeń sa mo dziel nych od dzia łów (ba ta lio ny, puł ki) i związ ków tak tycz nych. Za kła da no pro wa dze nie
wspól nych przed się wzięć ope ra cyj nych (m.in. za sa dzek, pu ła pek) wo bec naj bar dziej ak tyw nych at taché
woj sko wych, or ga ni zo wa nie wspól nej ochro ny więk szych ćwi czeń woj sko wych, prze ka zy wa nie in for -
ma cji i ma te ria łów do ty czą cych form i me tod nie ofi cjal nej dzia łal no ści dy plo ma tów za chod nich, po wia -
da mia nie o wy jaz dach w te ren at taché woj sko wych, or ga ni zo wa nie wspól nych na rad i wy mia nę
do świad czeń. Zob. ibi�dem, k. 139.

Budynek Sztabu II Korpusu Obrony Powietrznej Kraju przy ul. Szubińskiej 

w Bydgoszczy z widoczną anteną radiolinii (fotografie wykonane przez attaché 

4 stycznia 1968 r.)

AIPN By
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W po ło wie lat sześć dzie sią tych funk cjo na riu sze pio nu ob ser wa cyj ne go SB za uwa ży li ko -
rek tę tak ty ki dy plo ma tów pro wa dzą cych dzia ła nia roz po znaw cze na te re nie wo je wódz -
twa byd go skie go. Po le ga ła ona na omi ja niu głów nych tras prze lo to wych i więk szych
miast, któ re by ły kom plek so wo za bez pie czo ne przez służ by re sor tu spraw we wnętrz nych,
i ko rzy sta niu z dróg pod rzęd nych, w tym po lnych i le śnych76. Po nad to dy plo ma ci czę -
ściej omi ja li głów ne skrzy żo wa nia, a w chwi li za uwa że nia pa tro li MO za wra ca li i szu -
ka li ustron nych miejsc (np. w la sach), w któ rych or ga ni zo wa li na wet kil ku go dzin ne
po sto je77. W związ ku z tym kontr wy wiad SB był zmu szo ny do zor ga ni zo wa nia no wych
punk tów sy gna li za cyj nych roz miesz czo nych na dro gach i pod rzęd nych skrzy żo wa niach
oraz w mia stecz kach i osie dlach (np. sta cje ben zy no we, kio ski, bud ki dróż ni ków ko le jo -
wych)78. W po ło wie 1965 r. w wo je wódz twie byd go skim na kon tak cie pio nu II SB znaj -
do wa ło się aż 1420 punk tów sy gna li za cyj nych. Pro blem po le gał jed nak na ich
nie za do wa la ją cej sku tecz no ści, po nie waż nie mal z 60 proc. punk tów nie otrzy my wa no
żad nych in for ma cji o prze jaz dach dy plo ma tów (względ nie in for ma cje spły wa ły z kil ku -
dnio wym opóź nie niem i słu ży ły wy łącz nie ce lom ewi den cyj no -do ku men ta cyj nym)79. In -
nym re zul ta tem zmia ny me to dy ki dzia łań roz po znaw czych pro wa dzo nych przez
za chod nich dy plo ma tów by ła de cy zja o częst szym sto so wa niu taj nej ob ser wa cji przez
wy wia dow ców pio nu „B” MSW. Wa run kiem ko niecz nym do sku tecz ne go pro wa dze nia
te go ro dza ju dzia łań ope ra cyj nych by ło otrzy my wa nie od Wy dzia łu I Biu ra „B” MSW
wy prze dza ją cych i wia ry god nych in for ma cji o wy ru sze niu kon kret ne go po jaz du dy plo -
ma tycz ne go w po dróż80.
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76 AIPN By, 077/437, No tat ka pod su mo wu ją ca pra cę ope ra cyj ną Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz -
czy w 1964 r., 15 XII 1964 r., k. 45; AIPN By, 030/134, Spra woz da nie za stęp cy ko men dan ta wo je wódz -
kie go MO w Byd gosz czy ds. bez pie czeń stwa za 1965 r., 18 I 1966 r., k. 24.

77 W 1966 r. wy wia dow cy SB dostrzegli ko rek tę w po stę po wa niu za chod nich dy plo ma tów. Zmia na ta
po le ga ła na tym, że po za uwa że niu ja dą ce go za ni mi po jaz du SB at taché nie prze ry wa li – jak do tych czas –
po dró ży, lecz za prze sta wa li pro wa dze nia ob ser wa cji. W 1966 r. od no to wa no rów nież zmniej sze nie li czeb -
no ści „pe ne tra cji ze spo ło wych” w wo je wódz twie byd go skim. Zob. AIPN By, 030/134, Spra woz da nie za -
stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO w Byd gosz czy ds. bez pie czeń stwa za 1966 r., 17 I 1967 r., k. 70.

78 AIPN By, 077/760, Pi smo za stęp cy ko men dan ta MO w Byd gosz czy ds. SB do jed no stek te re no -
wych SB w wo je wódz twie byd go skim, 10 XI 1964 r., k. 63; ibi�dem, No tat ka służ bo wa do ty czą ca za bez -
pie cze nia wo je wódz twa byd go skie go przed pe ne tra cją dy plo ma tów woj sko wych państw ka pi ta li stycz nych
oraz wnio sków w spra wie zmia ny sys te mu pro wa dze nia ob ser wa cji, 26 V 1965 r., k. 311.

79 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa do ty czą ca za bez pie cze nia wo je wódz twa byd go skie go przed pe ne tra cją
dy plo ma tów woj sko wych państw ka pi ta li stycz nych oraz wnio sków w spra wie zmia ny sys te mu pro wa -
dze nia ob ser wa cji, 26 V 1965 r., k. 316. Ist nia ła rów nież du ża „geo gra ficz na” róż no rod ność do ty czą ca
sta nu za bez pie cze nia przed dzia łal no ścią roz po znaw czą dy plo ma tów za chod nich. Naj więk szą ilość in -
for ma cji uzy ski wa no z punk tów sy gna li za cyj nych w Byd gosz czy, Gru dzią dzu, Wą brzeź nie, Wło cław ku
i Wy rzy sku. Na to miast naj mniej szą z po wia tów: alek san drow skie go, byd go skie go, cheł miń skie go, golub -
skie go, ino wro cław skie go, lip now skie go, mo gi leń skie go, ra dzie jow skie go, sę po leń skie go, szu biń skie -
go, świec kie go, to ruń skie go, tu chol skie go i żniń skie go. Zob. AIPN By, 077/761, In for ma cja na czel ni ka
Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy po za gad nie niu dy plo ma cji za okres od 1 I do 1 IX 1963 r.,
15 XII 1963 r., k. 25. W na stęp nych la tach znacz nie zmniej szo no li czeb ność po sia da nych punk tów sy -
gna li za cyj nych i np. w 1974 r. w wo je wódz twie byd go skim SB ob słu gi wa ła łącz nie 288 ta kich punk tów.
Zob. AIPN By, 077/762, Oce na dzia łal no ści jed no stek po wia to wych SB i MO wo je wódz twa byd go skie -
go w za kre sie or ga ni za cji za bez pie cze nia te re nu przed pe ne tra cją wy wia dow czą nie któ rych dy plo ma -
tów KK, 15 X 1974 r., k. 146.

80 W jed nym do ku men cie na pi sa no m.in.: „Aby or ga ni zo wać ob ser wa cje taj ne, wcze śniej mu si my
wie dzieć, kto, kie dy, ja kim sa mo cho dem i w ja kim kie run ku się uda. Jest to nie odzow ny wa ru nek na szego
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Nie po wo dze nia wy wia du NATO w wo je wódz twie byd go skim (1965–1966)

Zin ten sy fi ko wa nie dzia łań roz po znaw czo -wy wia dow czych przez at ta cha ty woj sko we
am ba sad NATO akre dy to wa nych w Pol sce, ja kie na stą pi ło w pierw szej po ło wie lat sześć -
dzie sią tych, spo wo do wa ło wzrost ry zy ka po no szo ne go przez za chod nich dy plo ma tów.
Praw do po do bień stwo schwy ta nia ich pod czas wy ko ny wa nia za dań roz po znaw czych wraz
z po sia da ny mi ma te ria ła mi wy wia dow czy mi przez pol ski kontr wy wiad sta ło się bar dzo
wy so kie. W po ło wie lat sześć dzie sią tych SB od no to wa ła dwa po waż ne suk ce sy w zwal -
cza niu dzia łal no ści roz po znaw czo -wy wia dow czej za chod nich dy plo ma tów pro wa dzo nej
w wo je wódz twie byd go skim. Jed nak ża den z nich nie do wo dził ani o wy jąt ko wej or ga ni -
za cji i dobrym sys te mie pra cy pio nu II SB, ani o wy bit nych zdol no ściach za trud nio nych
w nim funk cjo na riu szy. Za sad ni czą przy czy ną od nie sio nych suk ce sów by ły szczę śli we
ko in cy den cje zda rzeń, któ re po le ga ły na ewi dent nych błę dach po peł nio nych przez za chod -
nich dy plo ma tów pod czas re ali za cji za dań wy wia dow czych i wła ści wym (zwłasz cza
z punk tu wi dze nia SB) za cho wa niu się po stron nych osób cy wil nych. Jed no cze śnie w obu
in te re su ją cych nas przy pad kach moż na za ob ser wo wać ca ły sze reg po tknięć i nie do ciąg -
nięć ze stro ny pol skich in sty tu cji (m.in. żoł nier skiej służ by war tow ni czej, wy wia dow ców
SB) od po wie dzial nych za kontr wy wia dow czą ochro nę jed no stek woj sko wych. 

Pierw szy ze wspo mnia nych przy pad ków miał miej sce 4 stycz nia 1965 r.81 i do ty czył
schwy ta nia dwóch dy plo ma tów – at taché lot ni cze go am ba sa dy USA płk. Geo r ge’a Fran -
ci sa Ca reya Jr.82 i at taché lot ni cze go i mor skie go am ba sa dy Ka na dy płk. Ja me sa Wal te ra
Bor de na83. Te go dnia obaj ofi ce ro wie pro wa dzi li ob ser wa cję i fo to gra fo wa li lot ni sko woj -
sko we w Byd gosz czy. Wów czas zo sta li za uwa że ni przez dzie się cio let nie go Je rze go Mię -
ki sza ka, któ ry w zło żo nym te go dnia oświad cze niu re la cjo no wał: „Gdy by łem od nich
oko ło 30 me trów, za uwa ży łem, jak osob nik ubra ny w ja sny płaszcz zo sta wił te go drugiego
w płasz czu zie lo nym, któ ry przy kuc nął i wy jął z kie sze ni apa rat fo to gra ficz ny, i za czął
ro bić zdję cia. Gdy mnie za uwa żył osob nik w ja snym płasz czu, szturch nął te go dru gie go,
któ ry prze stał ro bić zdję cia i apa rat scho wał do kie sze ni. Na stęp nie obaj pa no wie ode szli
od pło tu i za czę li cho dzić po dział kach [tj. ogród kach dział ko wych – P.R.] przy lotni sku.
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sku tecz ne go i zor ga ni zo wa ne go dzia ła nia (cho dzi o przy go to wa nie grup ob ser wa cyj nych, za opa trze nie
wy wia dow ców w od po wied ni sprzęt, gar de ro bę, re kwi zy ty czy do jazd na miej sce). W prze ciw nym wy -
pad ku ob ser wa cje taj ne mo gą być tyl ko przy pad ko we. Trud no ści wy ni ka ją ce przy or ga ni zo wa niu te go
ro dza ju ob ser wa cji (o czym nad mie nia my wy żej) nie po zwo lą na sto so wa nie ob ser wa cji taj nych w szer -
szym za kre sie, lecz w przy pad kach in dy wi du al nych przy sprzy ja ją cych wa run kach, szcze gól nie wte dy,
kie dy ma my wcze śniej szą wia do mość o wy jeź dzie dy plo ma ty woj sko we go w na szym kie run ku, pro wa -
dze nie taj nych ob ser wa cji jest moż li we”. AIPN By, 077/760, No tat ka służ bo wa do ty czą ca za bez pie cze -
nia wo je wódz twa byd go skie go przed pe ne tra cją dy plo ma tów woj sko wych państw ka pi ta li stycz nych oraz
wnio sków w spra wie zmia ny sys te mu pro wa dze nia ob ser wa cji, 26 V 1965 r., k. 315.

81 P. Ple skot, op.�cit., s. 399.
82 Geo r ge F. Ca rey Jr., ur. 6 I 1921 r., zm. 29 IV 2008 r., w la tach 1942–1951 ofi cer lot nic twa USA,

w la tach 1952–1956 pra cow nik Biu ra Wy wia du przy Do wódz twie Lot nic twa USA w Eu ro pie (w Wies -
ba den), od 1957 r. szef Dzia łu Ana liz i Ob ser wa cji w Biu rze Po moc ni ka Sze fa Szta bu ds. Wy wia du Do -
wódz twa Lot nic twa USA, od 11 VII 1962 r. do 26 I 1965 r. at taché lot ni czy przy Am ba sa dzie USA
w PRL, w la tach 1965–1969 od po wie dzial ny za współ pra cę po mię dzy Agen cją Wy wia dow czą De par ta -
men tu Obro ny (DIA) a Bia łym Do mem, Kon gre sem i sze re giem de par ta men tów rzą do wych, w 1969 r.
prze szedł na eme ry tu rę. Biu ro „B” MSW w ce lach ope ra cyj nych nada ło mu pseu do nim „Ma rian”.

83 Ja mes W. Bor den, ur. 23 IX 1921 r., od 2 VIII 1964 r. do 4 VIII 1966 r. at taché lot ni czy i mor ski
Am ba sa dy Ka na dy w PRL. Biu ro „B” MSW nada ło mu pseu do nim „Do ldy”.
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Na stęp nie uda li się w stro nę pa sów star to wych”84. Chło piec spo tkał swo je go ko le gę (Wie -
sła wa Le cha, rów nież dzie się cio lat ka), któ ry aku rat w tym cza sie jeź dził na ro we rze,
i poin for mo wał go o pro wa dzo nej ob ser wa cji. Obaj usta li li, że po ru sza ją cy się ro we rem
Lech bę dzie śle dził ob cych męż czyzn, a Mię ki szak za wia do mi war tow ni ków peł nią cych
służ bę na wie ży lot ni czej. W zło żo nym oświad cze niu Lech stwier dził: „Gdy do je cha łem
do miej sca, gdzie by li ci dwaj pa no wie, sta li [oni] przy pło cie na prze ciw ba zy sa mo lo -
tów i pan ten ubra ny w zie lo ny płaszcz ku cał i ro bił zdję cia sa mo lo tów, jed no cze śnie obaj
śpie wa li, lecz ja nic nie ro zu mia łem. Na stęp nie za uwa ży łem, że za czę li się szyb ko od da -
lać, jed no cze śnie za uwa ży łem nad cho dzą cych żoł nie rzy i mo je go ko le gę”85. Ty mi żoł -
nie rza mi by li dwaj war tow ni cy (st. szer. F. Win czew ski i szer. Z. Lesz czyń ski), któ rzy
po otrzy ma niu in for ma cji od Mię ki sza ka uda li się we wska za nym kie run ku. Zdo ła li oni
za trzy mać obu dy plo ma tów, lecz wy ka za li się ra żą cym bra kiem pro fe sjo na li zmu i zde -
cy do wa nia. Win czew ski re la cjo no wał: „Do bie gli śmy [do nich] ra zem z ko le gą, szer. Lesz -
czyń skim Zbi gnie wem, i za trzy ma li śmy, by spraw dzić do ku men ty. Je den z po dej rza nych
wy cią gnął ja kąś le gi ty ma cję, ale do rąk mi nie chciał [jej] dać. Nic z niej nie wy czy ta łem
i pro si łem, by po szli ze mną. Więc oni nie chcie li iść, a od wrot nie chcie li, że bym ja po -
szedł z ni mi. Jak nie chcie li iść, to wy sła łem ko le gę Lesz czyń skie go, by za wia do mił ofi -
ce ra, któ ry peł nił służ bę na por cie, a sam ob ser wo wa łem, gdzie się da lej po ru sza ją.
Na stęp nie zgi nę li mi przy lot ni sko wych dział kach. […] Po chwi li przy je chał ko le ga
st. szer. Ku row ski ro we rem i ra zem uda li śmy się w po ścig za po dej rza ny mi. W tej sa mej
chwi li wy je chał sa mo chód z por. [Ed mun dem] Tom cza kiem, ale po przej rze niu po bli -
skich ulic po dej rza nych nie by ło”86. Więk szą by stro ścią umy słu wy ka zał się wów czas
ma ło let ni Wie sław Lech, któ ry ob ser wo wał obu dy plo ma tów pod czas ich uciecz ki, ja dąc
za ni mi na ro we rze. W ce lu zgu bie nia ewen tu al ne go po ści gu obaj at taché po sta no wi li
opu ścić oko li ce lot ni ska i udać się do cen trum mia sta. Tym cza sem żoł nie rze prze by wa -
ją cy na wie ży we zwa li te le fo nicz nie pa trol MO, któ ry na uli cy Wia tra ko wej (bli -
sko 3,5 km od miej sca pro wa dze nia ob ser wa cji) do pie ro po 75 mi nu tach po szu ki wań
za trzy mał dy plo ma tów (wska zał ich ja dą cy ro we rem Lech). 

Tuż po za trzy ma niu obu męż czyzn in do len cją i nie zna jo mo ścią obo wią zu ją cych prze -
pi sów wy ka za li się funk cjo na riu sze MO. Zgod nie z pra wem za żą da li oni od za trzy ma -
nych oka za nia do ku men tów oraz wy da nia po sia da nych apa ra tów fo to gra ficz nych, a tak że
za gro zi li, że w prze ciw nym wy pad ku zo sta ną oni od wie zie ni na ko men dę w ce lu zło że -
nia wy ja śnień. Dy plo ma ci zde cy do wa nie od mó wi li wy ko na nia po le ceń mi li cjan tów. W tej
sy tu acji bez rad ni funk cjo na riu sze skon tak to wa li się z ofi ce rem dy żur nym i po pro si li
o wy raź ne dys po zy cje od no śnie do dal sze go po stę po wa nia. Jed nak otrzy ma li tyl ko po le -
ce nie ocze ki wa nia na przy jazd funk cjo na riu szy SB. Jed no cze śnie nie co dzien na sy tu acja
spo wo do wa ła, że za czę ło się wo kół nich two rzyć zbie go wi sko zło żo ne z prze chod niów
i miesz kań ców oko li cy. Do świad cze ni dy plo ma ci, wi dząc bez sil ność mi li cjan tów, prze -
ję li ini cja ty wę – za gro zi li zło że niem skar gi na zbyt dłu gie za trzy ma nie i po stę po wa nie
Po la ków. Obec ny na miej scu zda rzeń dziel ni co wy re la cjo no wał: „Funk cjo na riu sze MO
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84 AIPN, 01224/1133, Oświad cze nie J. Mię ki sza ka, 4 I 1965 r., b.p. Po la tach w li te ra tu rze re sor to -
wej po ja wi ła się in for ma cja o prze kro cze niu przez J. Bor de na i G. Ca reya pło tu oka la ją ce go byd go skie
lotnisko. Zob. S. Sa wic ki, op.�cit., s. 64–65. 

85 AIPN, 01224/1133, Oświad cze nie W. Le cha, 4 I 1965 r., b.p.
86 Ibi�dem, Oświad cze nie st. szer. F. Win czew skie go, [4 I 1965 r.], b.p.
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Ppłk Edward H. Metzger i ppłk Kenneth I. Jefferson 

w trakcie przesłuchania w Komendzie Wojewódzkiej MO w Bydgoszczy 

4 stycznia 1968 r. Przed nimi wyłożono znalezione przy nich 

dowody działalności szpiegowskiej

AIPN By

AIPN By
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Sprzęt fotograficzny 

znaleziony przy attaché 

ppłk. Edwardzie H. Metzgerze 

i ppłk. Kennecie I. Jeffersonie

AIPN
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pro si li tych osob ni ków, by we szli do sa mo cho du, jed nak nie zgo dzi li się [oni] na to.
W związ ku z tym po zo sta wio no ich na dal na chod ni ku. Osob ni cy ci pod czas ocze ki wa -
nia na de cy zję spi sy wa li nu me ry służ bo we funk cjo na riu szy, nu mer sa mo cho du mi li cyj -
ne go. Po chwi li nad je chał sa mo chód cię ża ro wy woj sko wy z żoł nie rza mi uzbro jo ny mi,
któ rzy by li w po ści gu za wy mie nio ny mi osob ni ka mi. Osob ni cy ci spi sa li rów nież nu mer
sa mo cho du woj sko we go oraz je den z nich (bę dą cy bez na kry cia gło wy) pod szedł z ty łu
za żoł nie rzem, któ ry był uzbro jo ny, i usi ło wał spi sać nu mer bro ni, lecz wi dząc to, za po -
bie głem te mu […]. Ci dwaj osob ni cy pod czas ocze ki wa nia na de cy zję czę sto wa li dzie ci
cu kier ka mi, pro sząc ich, by po wie dzie li, na ja kiej uli cy się znaj du ją, jed nak żad ne z dzie -
ci od po wie dzi nie udzie li ło i z po czę stun ku cu kier ka mi nie sko rzy sta ło”87. Po go dzi nie
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87 Ibi�dem, Mel du nek dziel ni co we go KD MO Byd goszcz -Szwe de ro wo st. sierż. H. Bi sku pa,
4 I 1965 r., b.p.

Fragment znalezionej przy attaché mapy Bydgoszczy z odręcznie naniesionymi

oznaczeniami obiektów wojskowych („8 N”, „8 S” – 2. batalion ochrony Sztabu

POW, Oddział WSW i Zarząd WSW POW oraz 136. pułk artylerii

przeciwlotniczej; „C” – 2. batalion samochodowy; „D” – Okręgowa Przychodnia

Lekarska POW)

AIPN By
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Dokumenty wojskowe ppłk. Edwarda H. Metzgera

i ppłk. Kennetha I. Jeffersona poświadczające ich przynależność 

do sił zbrojnych USA i Kanady

AIPN

AIPN
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przy je cha li funk cjo na riu sze SB, któ rzy rów nież bez sku tecz nie chcie li wy le gi ty mo wać
za trzy ma nych. Osta tecz nie obaj dy plo ma ci zo sta li od wie zie ni do ko men dy wo je wódz -
kiej MO, gdzie już bez zbęd nej zwło ki przed ło ży li po sia da ne do ku men ty po świad cza ją -
ce ich toż sa mość i sta tus dy plo ma tycz ny. Funk cjo na riu sze SB po pro si li dy plo ma tów
o wy da nie po sia da nych apa ra tów fo to gra ficz nych, któ re sta no wi ły do wo dy świad czą ce
o ich szpie gow skiej dzia łal no ści. W od po wie dzi usły sze li, że za trzy ma ni żad ne go sprzę -
tu fo to gra ficz ne go nie po sia da ją. Od stą pio no jed nak od re wi zji oso bi stej obu za trzy ma -
nych i po oko ło pięt na stu mi nu tach zo sta li oni wy pusz cze ni. 

Dzia łal ność at taché lot ni cze go USA G.F. Ca reya od dłuż sze go cza su by ła ne ga tyw -
nie oce nia na przez stro nę pol ską (MSW88, MSZ89 i MON90). Za rzu ty do ty czy ły za rów no
dzia łal no ści roz po znaw czo -wy wia dow czej pro wa dzo nej na te re nie ca łej Pol ski91, jak
i licz nych przy pad ków ła ma nia prze pi sów dro go wych (w tym spo wo do wa nia ko li zji dro -
go wych). Ca rey w tej spra wie był wzy wa ny do Od dzia łu Woj sko wych Spraw Za gra nicz -
nych Szta bu Ge ne ral ne go w grud niu 1963 r. w ce lu zło że nia sto sow nych wy ja śnień.
Po twier dził wów czas sta wia ne wo bec nie go za rzu ty do ty czą ce nie prze pi so we go po ru -
sza nia się po dro gach pu blicz nych, lecz od po wie dzial ność za ta kie sy tu acje zrzu cał na ob -
ser wu ją cych go wy wia dow ców Biu ra „B” MSW. Jak tłu ma czył: „Po stę po wał tak, gdyż
ca ły czas jeż dżą za nim sa mo cho dy, któ re go pil nu ją i on czu je się jak za jąc go nio ny przez
my śli wych. Od zy wa się w nim pra wo na tu ry i sta ra się ode rwać od jeż dżą cych za nim
sa mo cho dów. […] Mó wił, iż ta kie trak to wa nie go – jak prze stęp cy – po wo du je u nie go
od ru chy więź nia, któ ry sta ra się wy do stać z za mknię cia”92. Oczy wi ście wy ja śnie nia te
nie spo tka ły się ze zro zu mie niem stro ny pol skiej. Wy da je się, że ści sła in wi gi la cja (za -
rów no jaw na, jak i taj na93) ze stro ny pol skich służb ne ga tyw nie od dzia ły wa ła na ner wy
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88 De par ta ment II i Biu ro „B” MSW.
89 Pro to kół Dy plo ma tycz ny i De par ta ment III MSZ.
90 Od dział Woj sko wych Spraw Za gra nicz nych Szta bu Ge ne ral ne go.
91 AMSZ, Z.26, W.20, T.145, No tat ka do ty czą ca dzia łal no ści wy wia dow czej at taché lot ni cze go Am -

ba sa dy USA w War sza wie płk. Geo r ge’a Ca reya, 12 VI 1964 r., k. 13–15 (do do ku men tu do łą czo no dwie
ta bli ce po glą do we za wie ra ją ce fo to gra fie po jaz du Ca reya wjeż dża ją ce go na te ren po li go nów).

92 AIPN, 01224/1133, Od pis no tat ki służ bo wej do ty czą cej roz mo wy z at taché lot ni czym Am ba sa dy
USA w War sza wie, 27 XII 1963 r., b.p. W spra wie pro wo ka cyj ne go za cho wa nia się wy wia dow ców MSW
in ter we nio wał szef ame ry kań skie go at ta cha tu woj sko we go na po cząt ku sierp nia 1964 r. Ar gu men to wał
on, że „po stę po wa nie kie row ców i pra cow ni ków grup in wi gi la cyj nych uwa ża ją za nie do znie sie nia,
szko dzi ono in te re som pań stwa pol skie go i pod ry wa wię zy tra dy cyj nej przy jaź ni ame ry kań sko -pol skiej.
W świe tle po wyż sze go uwa ża ją, iż na le ży na tych miast ka te go rycz nie za prze stać te go ro dza ju prak tyk
i ocze ku ją za dość uczy nie nia za do zna ne szy ka ny”. Kie dy przed sta wi ciel stro ny pol skiej wy ja śniał, że
je śli „zda rzy się, że w ich po dró żach to wa rzy szy im ja kiś sa mo chód, to tyl ko dla ich do bra i bez pie czeń -
stwa”, w od po wie dzi usły szał, iż „ta kie za bez pie cze nie za gra ża ich ży ciu i uwa ża ją [je] za zbęd ne”. Ame -
ry ka nin po strze gał też „za bez ce lo we in ter wen cje w po dob nych przy pad kach u mi li cji, bo ta [...]
za cho wu je się bier nie wo bec ich pro te stów i próśb o po moc i uda je, że nic nie wi dzi”. Zob. AMSZ, Z.26,
W.20, T.145, No tat ka służ bo wa za stęp cy sze fa Od dzia łu Woj sko wych Spraw Za gra nicz nych ppłk. E. Pie -
cych na do ty czą ca pro te stu zło żo ne go 4 VIII 1964 r. w OWSZ przez płk. Ker che va la i płk. Ca reya na po -
stę po wa nie kie row ców grup in wi gi la cyj nych or ga nów MSW, 5 VIII 1964 r., k. 45.

93 Wy naj mo wa ne w War sza wie miesz ka nie Ca reya by ło przy naj mniej trzy krot nie (tyl ko w la tach
1962–1963) prze szu ki wa ne przez SB. Zob. AIPN, 01224/1133, Ra port z prze pro wa dzo nej pe ne tra cji
pry wat ne go miesz ka nia na le żą ce go do at taché Am ba sa dy USA w War sza wie, 31 VIII 1962 r., b.p.;
ibidem, Ra port z prze pro wa dzo nej pe ne tra cji miesz ka nia płk. Ca reya, 5 I 1963 r., b.p.; ibi�dem, Ra port
z prze prowa dzo nej pe ne tra cji w pry wat nym miesz ka niu at taché lot ni cze go Am ba sa dy USA w War sza -
wie płk. Ca reya, 16 VII 1963 r., b.p. 
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Ca reya94, co da wa ło stro nie pol skiej pre tekst do wy da le nia go z kra ju95. La tem 1964 r.
pol skie MSZ wy sto so wa ło wo bec Ca reya ostat nie ostrze że nie96, co ozna cza ło, że w ra zie
za ist nie nia ko lej ne go po waż ne go in cy den tu zo sta nie on wy da lo ny z Pol ski9 7. 

Przy ła pa nie Ca reya w Byd gosz czy na po cząt ku stycz nia 1965 r. prze są dza ło spra wę
je go dal sze go po by tu w Pol sce. Dy rek tor De par ta men tu III MSZ Eu ge niusz Mil ni kiel
po stu lo wał ko niecz ność wy da le nia z PRL ame ry kań skie go dy plo ma ty i wska zy wał, że
„dal sze to le ro wa nie Ca reya kom pro mi to wa ło by nas i roz zu chwa li ło by jesz cze bar dziej
za chod nich – a zwłasz cza ame ry kań skich – woj sko wych”98. W dniu 11 stycz nia 1965 r.
am ba sa dor USA w PRL John M. Ca bot zo stał we zwa ny do pol skie go MSZ, gdzie zo stał
po in for mo wa ny o wy da le niu z PRL at taché lot ni cze go. E. Mil ni kiel za no to wał re ak cję
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94 28 XII 1963 r. Ca rey ob rzu cił śnie giem dwa sa mo cho dy MSW pro wa dzą ce za nim ob ser wa cję,
któ rych kie row cy ośle pia li go świa tła mi dłu gi mi i pod jeż dża li zbyt bli sko je go sa mo cho du. Je go syn
miał z ko lei pró bo wać uszko dzić młot kiem je den z po jaz dów MSW (AIPN, 01224/1133, No tat ka służ -
bo wa funk cjo na riu sza Ba ta lio nu Spe cjal ne go MO w War sza wie, 28 XII 1963 r., b.p.; ibi�dem, No tat ka
służ bo wa kie row ni ka Sek cji 3 Wy dzia łu I Biu ra „B” MSW por. W. Błasz czy ka do ty czą ca za cho wa nia
się „Ma ria na” [at taché lot ni czy am ba sa dy USA] w dniu 28 XII 1963 r., 30 XII 1963 r., b.p.). Ca rey zło -
żył w tej spra wie ofi cjal ny pro test, a pod czas jed ne go ze spo tkań dy plo ma tycz nych wy znał, że w związ -
ku z dzia ła nia mi grup ob ser wa cyj nych MSW oba wia się o wła sne ży cie (ibi�dem, Od pis pi sma Ca reya
do sze fa Od dzia łu Woj sko wych Spraw Za gra nicz nych Szta bu Ge ne ral ne go WP T. Han kie wi cza,
8 I 1964 r., b.p.; ibi�dem, No tat ka służ bo wa do ty czą ca roz mo wy prze pro wa dzo nej z płk. Ca rey em,
20 I 1964 r., b.p.). Do ko lej nych in cy den tów do szło 23 V 1964 r. (Ca rey fo to gra fo wał ob ser wu ją cych go
wy wia dow ców, któ rzy sta ra li się te mu za po biec, i do szło do szar pa ni ny) i 3 VIII 1964 r. (Ca rey ude rzył
ki jem w sa mo chód wy wia dow ców, a je go syn rzu cał w nie go ka mie nia mi). Wy da rze nie z ma ja 1964 r.
od bi ło się sze ro kim echem i by ło ko men to wa ne przez za gra nicz ne me dia ja ko pierw szy od no to wa ny
przy pa dek uży cia si ły fi zycz nej wo bec dy plo ma ty („We stern mi li ta ry at taché in Po land are con stan tly
sha do wed by pla inc lo thes agents, but this was the first re por ted in ci dents in vo lving phy si cal for ce”).
Zob. Po�lish�De�tec�ti�ves�ro�ughed�up�US�Air�At�taché, „New York He rald Tri bu ne”, 11 VI 1964 r. 

95 Po raz pierw szy pro po zy cja roz wa że nia de cy zji o wy da le niu Ca reya z PRL po ja wi ła się po in cy -
den cie w ma ju 1964 r. Zob. AIPN, 01224/1133, No tat ka, 25 V 1964 r., b.p.; ibi�dem, Pi smo mi ni stra spraw
we wnętrz nych W. Wi chy do mi ni stra obro ny na ro do wej M. Spy chal skie go, 27 V 1964 r., b.p. 

96 AMSZ, Z.26, W.20, T.145, No tat ka E. Mil ni kie la w spra wie at taché lot ni cze go Am ba sa dy USA
w War sza wie płk. G.F. Ca reya i ppłk. B. Par ra, 20 VII 1964 r., k. 29.

97 W dniu 20 VIII 1964 r. od by ła się kon fe ren cja w MSZ z udzia łem przed sta wi cie li MSW, Za rzą du
Głów ne go Szta bu Ge ne ral ne go, OWSZ i WSW. Pod czas niej roz pa try wa no skar gi stro ny ame ry kań skiej
wno szo ne pod ad re sem dzia łań MSW. Roz wa ża no wów czas za su ge ro wa nie stro nie ame ry kań skiej ko -
niecz no ści od wo ła nia płk. G.F. Ca reya z Pol ski. Po mysł jed nak wów czas po rzu co no, po nie waż oba wia -
no się po gor sze nia wza jem nych re la cji w trak cie trwa ją cej w USA kam pa nii pre zy denc kiej (po przez
„wzbo ga ce nie amu ni cji Gol dwa te ra w kam pa nii przed wy bor czej i w ata kach pro wa dzo nych w Kon gre -
sie na sto sun ki han dlo we z Pol ską”). Zob. AMSZ, Z.26, W.20, T.145, Pil na no tat ka do ty czą ca pro wo ka -
cyj nej dzia łal no ści ame ry kań skich woj sko wych w Pol sce, 19 IX 1964 r., k. 92. Po za tym Mil ni kiel
oświad czył, że „usu nię cie płk. Ca reya do ga dza ło by przede wszyst kim je mu sa me mu i z te go wła śnie po -
wo du nie na le ży pójść mu na rę kę”. Ibi�dem, No tat ka dy rek to ra De par ta men tu III MSZ E. Mil ni kie la dla
mi ni stra spraw za gra nicz nych J. Wi nie wi cza w spra wie in cy den tów z at taché woj sko wy mi Am ba sa dy
USA w War sza wie, 23 VIII 1964 r., k. 56–58.

98 Ibi�dem, No tat ka E. Mil ni kie la dla mi ni stra spraw za gra nicz nych J. Wi nie wi cza, 8 I 1965 r., k. 76.
Pod su mo wu jąc dzia łal ność Ca reya w Pol sce, stwier dzo no: „Od chwi li przy by cia do na sze go kra ju roz -
wi nął ak tyw ną dzia łal ność wy wia dow czą. Dzia łal ność ta wy ra ża ła się m.in. w or ga ni zo wa niu sys te ma -
tycz nych wy jaz dów pe ne tra cyj nych w te ren, w trak cie któ rych w spo sób na chal ny pe ne tro wał róż ne
pol skie i ra dziec kie obiek ty woj sko we. Głów ną uwa gę po świę cał zbie ra niu in for ma cji o bro ni ra kie to -
wej, dys lo ka cji lot nisk woj sko wych, sta nie wy po sa że nia lot nic twa, or ga ni za cji obro ny prze ciw lot ni czej
oraz sys te mie ra dio lo ka cyj nym”. Zob. AIPN, 01224/1133, No tat ka służ bo wa, 26 I 1965 r., b.p.
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ame ry kań skie go dy plo ma ty: „Am ba sa dor pil nie słu chał, był czer wo ny jak rak. Nie wąt -
pli wie mu siał wie dzieć o zaj ściu. Bez prze ko na nia i bar dzo me dia cyj nie nad mie nił, że
płk Ca rey nie był na te re nach za ka za nych, za trzy ma ny był pół mi li od lot ni ska i że nie
ro bił zdjęć fo to gra ficz nych. Wska za łem wte dy na «uciecz kę» przez po la, prze bie ra nie
się (jak boy�sco�ut), uni ka nie wy le gi ty mo wa nia się itp. nie po waż ne wy czy ny”99. Stro na
pol ska za pew nia ła, że nie chce nada wać ca łej spra wie roz gło su ani uzna wać Ca reya
za per�so�na�non�gra�ta. Po pro szo no tyl ko, aby od wo ła no go z pla ców ki w krót kim ter mi -
nie. Nie uda ło się jed nak za cho wać w ta jem ni cy ca łej spra wy, po nie waż jej głów ny bo -
ha ter udzie lił dzien ni ka rzo wi ame ry kań skie mu wy wia du, w któ rym zre la cjo no wał
in cy dent byd go ski100. Ca rey wraz z ro dzi ną wy je chał z Pol ski 26 stycz nia 1965 r. W ra -
mach re tor sji stro na ame ry kań ska wy da li ła pra cow ni ka pol skie go at ta cha tu woj sko we go
Ka zi mie rza Mi zio ra101.

Na to miast wo bec dy plo ma ty ka na dyj skie go, Ja me sa W. Bor de na, ogra ni czo no się wy -
łącz nie do prze pro wa dze nia z nim roz mo wy w Od dzia le Woj sko wych Spraw Za gra nicz -
nych 12 stycz nia 1965 r. Przed sta wio no mu pol ski punkt wi dze nia na wy da rze nia
w Byd gosz czy i ostrze żo no przed kon ty nu owa niem po dob nej ak tyw no ści. Bor den za -
prze czył, ja ko by wy ko ny wał fo to gra fie i ob ser wo wał lot ni sko przez lor net kę. Bro niąc
się na iw nie, stwier dził, że „są dził, że wol no mu po dró żo wać po Pol sce, więc był zdzi -
wio ny, gdy za trzy ma no go na uli cy w Byd gosz czy, z da la od lot ni ska”. Na ko niec oświad -
czył jed nak, że na przy szłość po sta ra się nie za kłó cać do brych sto sun ków102. Nie
do trzy mał jed nak da ne go sło wa i kon ty nu ował dzia łal ność roz po znaw czą, co spo tka ło
się z in ter wen cją stro ny pol skiej1 03. Nie zde cy do wa no się jed nak na je go eks pul sję
i w sierp niu 1966 r. za koń czył swo ją mi sję dy plo ma tycz ną w Pol sce10 4.
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99 AMSZ, Z.22/68, W.2, Pil na no tat ka E. Mil ni kie la z roz mo wy z am ba sa do rem USA J.M. Ca bo tem
z 11 I 1965 r., 16 I 1965 r., b.p.

100 Ca rey w roz mo wie z dzien ni ka rzem za prze czył sta wia nym za rzu tom i pod kre ślił, że nie miał żad -
ne go apa ra tu fo to gra ficz ne go. Po twier dził, że znaj do wał się z ka na dyj skim at taché woj sko wym J. Bor -
de nem w po bli żu lot ni ska w Byd gosz czy. Re la cjo no wał: „Usi ło wa no po chwy cić Bor de na i mnie.
Pró bo wa li śmy sta wić opór. Bor de na wzię to do sa mo cho du, lecz ja wy rwa łem się, kie dy pró bo wa no wziąć
mnie do in ne go sa mo cho du. Po chwy ci li mnie po now nie, lecz ja pro te sto wa łem i prze szka dza łem w tym,
sta wia łem opór, za cho wu jąc się god nie, do pó ki nie po zwo li li mi wejść do te go sa me go sa mo cho du, gdzie
był Bor den”. Po prze wie zie niu na ko men dę MO prze słu chu ją cy ich ofi cer py tał o po sia da nie sprzę tu
foto gra ficz ne go, a na ko niec prze pro sił za bru tal ne za cho wa nie wo bec nich. Po 30 mi nu tach zo sta li
wypusz cze ni. Ca rey pod kre ślił, że wspól nie z Bor de nem „od nie śli śmy wra że nie, że oni [tj. mi li cjan ci –
P.R.] nie by li pew ni słusz no ści swo je go po stę po wa nia”. AIPN, 01224/1133, De pe sza z War sza wy ko re -
spon den ta As so cia ted Press Eu ge ne’a Kra me ra, 13 I 1965 r., b.p.

101 AMSZ, Z.26, W.20, T.145, Pa ra fra za nr 12 z 2. Ośrod ka Roz po zna nia Ra dio elek tro nicz ne -
go, 18 I 1965 r., k. 83.

102 AIPN, 01224/1236, No tat ka służ bo wa sze fa Od dzia łu Woj sko wych Spraw Za gra nicz nych Szta -
bu Ge ne ral ne go płk. T. Han kie wi cza do ty czą ca zwró ce nia uwa gi at taché lot ni cze mu i mor skie mu Ka na -
dy, 14 I 1965 r., b.p.

103 Ibi�dem, No tat ka z roz mo wy z chargé d’af fa ires a.i. Ka na dy Sher wo odem, 2 XI 1965 r., b.p. 
104 MSW tak oce ni ło dzia łal ność Bor de na w Pol sce: „Przez okres swe go po by tu w Pol sce prze ja wiał

du żą ak tyw ność w swej pra cy, or ga ni zu jąc czę ste wy jaz dy pe ne tra cyj ne w te ren. W więk szo ści w wy -
jaz dach tych uczest ni czy li at taché am ba sa dy USA, W. Bry ta nii czy Fran cji. Za wy jaz dy na te re ny za -
strze żo ne (obiek ty woj sko we), ich fo to gra fo wa nie itp. czyn no ści zwró co no mu uwa gę w Oddz[ia le]
Wojsk[owych] Spraw Za gra nicz nych. W wy ni ku kil ku na stu wy jaz dów pe ne tra cyj nych zwie dził ca łą Pol -
skę”. Ibi�dem, No tat ka służ bo wa do ty czą ca fi gu ran ta spra wy krypt. „Do ldy”, 22 XI 1966 r., b.p.
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Dru gi z anon so wa nych wy żej przy pad ków do ty czył akre dy to wa nych w Pol sce ame -
ry kań skich dy plo ma tów – at taché mor skie go kmdr. Wil lia ma Bru ce’a Al thof fa105 i za -
stęp cy at taché woj sko we go ppłk. Ber tra ma Lar ry’ego Par ra1 06. Do ku men ta cja do ty czą ca
ca łej spra wy, za cho wa na w Ar chi wum IPN w War sza wie, wska zu je, że z po wo du ka ry -
god ne go nie do pa trze nia ame ry kań skich at taché107 w rę ce ofi ce rów pol skie go kontr wy -
wia du do sta ła się uni ka to wa do ku men ta cja sta no wią ca do wód pro wa dze nia przez
ame ry kań skich dy plo ma tów dzia łal no ści szpie gow skiej na szko dę PRL. Był by to więc
ko lej ny przy kład przy pad ko we go suk ce su De par ta men tu II MSW, bę dą ce go re zul ta tem
szczę śli we go tra fu. Tak też jest przed sta wia ny ten przy pa dek w naj now szej hi sto rio gra -
fii108. Tym cza sem ana li za ca łej do stęp nej w IPN do ku men ta cji oraz ma te ria ły z Ar chi -
wum MSZ wska zu ją, że prze bieg zda rzeń był zu peł nie od mien ny.

7 kwiet nia 1966 r. miesz ka niec Gru dzią dza Ste fan Ra dzi szew ski przy niósł do miej -
sco wej Ko men dy Miej skiej i Po wia to wej MO tecz kę, któ rej za war tość wska zy wa ła, że
jej wła ści ciel pro wa dził dzia łal ność szpie gow ską. W tecz ce znaj do wa ły się m.in.: sprzęt
fo to gra ficz ny, do ku men ty, ma py oraz od ręcz ne szki ce i no tat ki do ty czą ce jed no stek
i obiek tów woj sko wych10 9. Ra dzi szew ski w zło żo nym ze zna niu stwier dził, że po przed -
nie go dnia (6 kwiet nia) w go dzi nach po po łu dnio wych (oko ło godz. 17.00) udał się
nad Wi słę, aby wy brać dla sie bie naj lep sze miej sce, z któ re go mógł by ło wić ry by. Pod -
czas spa ce ru za uwa żył tecz kę z wy tło czo nym na niej na pi sem „Pro per ty of US Na vy”
(„Wła sność Ma ry nar ki Wo jen nej USA”), któ rą za brał ze so bą po uprzed nim po bież nym
przej rze niu jej za war to ści. W do mu obej rzał do kład nie za war tość tecz ki i stwier dził, że
praw do po dob nie na le ża ła do cu dzo ziem ca pro wa dzą ce go dzia łal ność szpie gow ską. Po -
sta no wił wów czas prze ka zać tecz kę mi li cji110. Na ko men dzie zo sta ły wszczę te wstęp ne
czyn no ści do cho dze nio we w po sta ci do ko na nia oglę dzin za war to ści tecz ki i spo rzą dze -
nia wy ka zu znaj du ją cych się w niej przed mio tów. Dzię ki te mu wia do mo, że w tecz ce
zna le zio no wów czas m.in.: dwa apa ra ty fo to gra ficz ne mar ki Le ica, te le obiek tyw, świa -
tło mierz, fil my fo to gra ficz ne, lor net kę, plan cen tral nych dziel nic Byd gosz czy z na nie -
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105 Wil liam B. Al thoff, ur. 6 III 1925 r., ofi cer Ma ry nar ki Wo jen nej USA, do wód ca kil ku nisz czy cie li
ame ry kań skich, w la tach 1949–1950 pra co wał w Kra jo wej Agen cji Bez pie czeń stwa, w 1952 r. słu chacz
w szko le wy wia dow czej, w la tach 1953–1956 słu chacz w Aka de mii Szta bu dla Ofi ce rów Wy wia du,
od 31 X 1965 r. do 17 V 1966 r. at taché mor ski Am ba sa dy USA w PRL. Biu ro „B” MSW nada ło mu
pseu do nim „Da rek”.

106 Ber tram L. Parr, ur. 11 II 1927 r., od 1948 r. ofi cer ar ty le rii, w la tach 1950–1951 słu żył w Ko rei
(do wód ca jed nost ki prze ciw lot ni czej bro ni ar ty le ryj skiej, za stęp ca do wód cy w sek cji ku rier skiej, ofi cer
ds. spe cjal nych zle ceń przy do wódz twie ame ry kań skim w Ko rei), w la tach 1952–1954 w ar mii USA
w Eu ro pie (ofi cer ds. ad mi ni stra cyj nych w Wy dzia le Bez pie czeń stwa przy Do wódz twie Ar mii USA
w Eu ro pie), w la tach 1955–1964 peł nił służ bę w jed nost kach ar ty le ryj skich w USA, w 1963 r. ukoń czył
szko łę wy wia du De par ta men tu Obro ny, od 15 I 1964 r. do 18 V 1966 r. at taché woj sko wy Am ba sa dy
USA w PRL. Biu ro „B” MSW nada ło mu pseu do nim „Bog dan”.

107 W do ku men cie SB tak wy ja śnia no spo sób uzy ska nia ma te ria łów szpie gow skich: „Przed się wzię -
cia na sze do pro wa dzi ły dy plo ma tów do sy tu acji de ner wu ją cej, w któ rej dy plo ma ci za gu bi li tecz kę za -
wie ra ją cą do ku men ty świad czą ce o pro wa dze niu przez nich dzia łal no ści szpie gow skiej”. AIPN
By, 077/436, Spra woz da nie z re zul ta tów pra cy ope ra cyj nej Gru py VII Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz -
czy za 1966 r., 14 XII 1966 r., k. 177.

108 P. Ple skot, op.�cit., s. 399–401.
109 AIPN, 0582/7, t. 1, Pi smo dy rek to ra De par ta men tu II MSW płk. M. Krup skie go do dy rek to ra Biu -

ra Śled cze go MSW płk. J. Cho mę tow skie go, 12 IV 1966 r., k. 1.
110 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka S. Ra dzi szew skie go, 7 IV 1966 r., k. 3–4.
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sio nymi od ręcz ny mi no tat ka mi, plan Gdań ska i So po tu, atlas sa mo cho do wy Pol ski,
notatki i do ku men ty w ję zy ku an giel skim oraz przy bo ry do go le nia111. 

13 kwiet nia 1966 r. Na czel na Pro ku ra tu ra Woj sko wa wszczę ła po stę po wa nie w spra -
wie prze stęp stwa okre ślo ne go w ar ty ku le 7 mkk (gro ma dze nie lub prze ka zy wa nie wia do -
mo ści, do ku men tów lub in nych przed mio tów sta no wią cych ta jem ni cę pań stwo wą lub
woj sko wą)112. Pod sta wo wym pro ble mem, przed ja kim sta nął wy miar spra wie dli wo ści
i kontr wy wiad, by ło usta le nie wła ści cie la tecz ki. Za da nie to nie oka za ło się zbyt trud ne,
po nie waż na wła ści wy trop na pro wa dzi ły śled czych do ku men ty do ty czą ce sa mo cho du
o nu me rze re je stra cyj nym WZ1132. Bar dzo szyb ko uda ło się usta lić za rów no pa sa że rów
sa mo cho du, jak i od two rzyć prze by tą przez nich tra sę. Oso by po dró żu ją ce tym sa mo cho -
dem 6 kwiet nia 1966 r. by ły bo wiem pię cio krot nie za trzy my wa ne i le gi ty mo wa ne przez
dro gów kę (po raz pierw szy w Ust ce, na stęp nie dwu krot nie w Wą brzeź nie oraz w So cha -
cze wie i Pa prot ni113) z po wo du nad mier nej pręd ko ści i nie czy tel nej ta bli cy re je stra cyj -
nej114. Oso ba mi ty mi oka za li się wspo mnia ni wcze śniej pra cow ni cy at ta cha tu woj sko we go
am ba sa dy USA (W. Al thoff i B. Parr). Na czel na Pro ku ra tu ra Woj sko wa wszczę ła śledz -
two w spra wie pro wa dze nia dzia łal no ści szpie gow skiej prze ciw ko PRL, któ re szyb ko jed -
nak zo sta ło umo rzo ne ze wzglę du na ko rzy sta nie przez obu ofi ce rów z im mu ni te tu
dy plo ma tycz ne go115. Pro ku ra tu ra pro wa dzą ca po stę po wa nie w po wyż szej spra wie zgro -
ma dzi ła sze reg do ku men tów zwią za nych z dzia łal no ścią obu ame ry kań skich dy plo ma tów.
Wśród nich zwra ca ją uwa gę te, któ re do ty czą czyn no ści mi li cyj nych po dej mo wa nych
wobec obu at taché w miej sco wo ści Pa prot nia (pow. so cha czew ski) w dniach 6–7 kwiet -
nia 1966 r. Ro dzą one bo wiem wąt pli wo ści do ty czą ce oko licz no ści „szczę śli we go” zdo -
by cia przez kontr wy wiad SB tecz ki na le żą cej do ko man do ra Al thof fa. 

Po dróż obu dy plo ma tów roz po czę ła się 5 kwiet nia, kie dy w go dzi nach ran nych opu -
ści li War sza wę i uda li się w kie run ku pół noc no -za chod nim. Te go sa me go dnia sa mo chód,
któ rym je cha li, zo stał za uwa żo ny w Stol nie (pow. cheł miń ski)116. Na stęp ne go dnia
(6 kwiet nia) wy wia dow cy z ko sza liń skie go pio nu „B” roz po czę li ob ser wa cję po jaz du
w miej sco wo ści Bo rzy tu chom (pow. by tow ski). Tra sa obu dy plo ma tów wio dła przez wo -
je wódz twa ko sza liń skie (Sław no, Ust ka, Lę bork), byd go skie (Gru dziądz, Wą brzeź no)
i war szaw skie (Sierpc, Wy szo gród, So cha czew). 7 kwiet nia at taché po wró ci li do War sza -
wy117. Teo re tycz nie więc do za gu bie nia tecz ki mo gło dojść nad Wi słą w Gru dzią dzu, w któ -
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111 Ibi�dem, Opis tecz ki i jej za war tość (od pis), 7 IV 1966 r., k. 5–7.
112 Ibi�dem, Po sta no wie nie o wszczę ciu śledz twa, 13 IV 1966 r., k. 10; ibi�dem, Pi smo sze fa Sa mo -

dziel ne go Wy dzia łu ds. Szcze gól nej Wa gi NPW płk. J. Mi chal czy ka do dy rek to ra De par ta men tu III MSZ
E. Mil ni kie la, 19 IV 1966 r., k. 16.

113 AIPN, 0582/7, t. 4, Ko mu ni kat nr 104/381„a” z ob ser wa cji w te re nie za „Dar kiem” i „Bog da -
nem” 6 IV 1966 r., 9 IV 1966 r., k. 185–186.

114 Ibi�dem, t. 1, Pi smo sze fa Od dzia łu Kon tro li Ru chu Dro go we go KG MO do na czel ni ka Wy dzia -
łu I Biu ra Śled cze go MSW, 16 IV 1966 r., k. 14.

115 Ibi�dem, Po sta no wie nie wi ce pro ku ra to ra NPW ppłk. Z. Bur dy o umo rze niu śledz twa, 25 IX 1967 r.,
k. 147.

116 Ibi�dem, t. 2, Ko mu ni kat na czel ni ka Wy dzia łu „B” KW MO w Byd gosz czy z prze pro wa dzo nej
ob ser wa cji w dniach 5 i 6 IV 1966 r. za at taché mor skim ps. „Da rek” i za stęp cą at taché woj sko we go
ps. „Bog dan”, 12 IV 1966 r., k. 48–48v.

117 Ibi�dem, Ko mu ni kat na czel ni ka Wy dzia łu „B” KW MO w Byd gosz czy z prze pro wa dzo nej 
obserwa cji w dniach 5 i 6 IV 1966 r. za at taché mor skim ps. „Da rek” i za stęp cą at taché woj sko we go 
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rym męż czyź ni by li 6 kwiet nia 1966 r. Obaj dy plo ma ci znaj do wa li się wów czas pod ob -
ser wa cją wy wia dow ców SB, cze go do wo dem są fo to gra fie przed sta wia ją ce ich prze jazd
uli ca mi Gru dzią dza. Wer sja ta zo sta ła jed nak zmy ślo na w ce lu ukry cia rze czy wi ste go spo -
so bu uzy ska nia tecz ki i „za le ga li zo wa nia” ma te ria łów świad czą cych o pro wa dze niu dzia -
łal no ści szpie gow skiej przez obu ame ry kań skich dy plo ma tów. Do sko na le zda wa no so bie
spra wę, że w świe tle pra wa tyl ko do wo dy uzy ska ne zgod nie z wy mo ga mi pro ce du ral ny -
mi mo gły być prze ka za ne do pro ku ra tu ry i sta no wić pod sta wę do wszczę cia do cho dze -
nia. Po nad to „przy pad ko wy zna laz ca” tecz ki, czy li Ste fan Ra dzi szew ski, w la tach
1951–1953 był funk cjo na riu szem UB (PUBP w Gru dzią dzu, WUBP w Byd gosz czy, De -
par ta men tu V MBP), a w la tach 1954–1955 był in for ma to rem PUBP/PUdsBP w Gru dzią -
dzu o ps. „Woj now ski” (zwer bo wa nym na „pod sta wach pa trio tycz nych”). W 1955 r. zo stał
wy eli mi no wa ny z sie ci ze wzglę du na wy bra nie go na se kre ta rza OOP PZPR11 8. Za sad -
nym wy da je się stwier dze nie, że Ra dzi szew ski zo stał wy ko rzy sta ny ope ra cyj nie przez
„bez pie kę” dla upraw do po dob nie nia fik cyj ne go sce na riu sza. Po zo sta je otwar tym py ta nie
o spo sób zdo by cia tecz ki ko man do ra Al thof fa przez pol ski kontr wy wiad.

Po wra ca ją cy z po dró ży dy plo ma ci ame ry kań scy zo sta li za trzy ma ni 6 kwiet nia 1966 r.
(oko ło godz. 21.20) przez pa trol dro go wy MO w miej sco wo ści Pa prot nia (pow. so cha -
czew ski), znaj du ją cej się na tra sie War sza wa–Ło wicz. Ofi cjal nym po wo dem za trzy ma -
nia i kon tro li by ła nad mier na pręd kość sa mo cho du119. Oczy wi ście ta kie dzia ła nia MO
zo sta ły pod ję te w po ro zu mie niu z wy wia dow ca mi SB pro wa dzą cy mi ob ser wa cję. Mi li -
cjant za żą dał od Ame ry ka nów oka za nia do ku men tów, lecz ppłk Ber tram Parr ogra ni czył
się do uchy le nia okna i po ka za nia ich przez szy bę. Ta ki spo sób wy le gi ty mo wa nia nie
usa tys fak cjo no wał funk cjo na riu sza MO, któ ry po pro sił o wrę cze nie mu do ku men tów
do rę ki. Dy plo ma ci jed nak zi gno ro wa li proś bę mi li cjan ta, któ ry w związ ku z tym nie wy -
dał im zgo dy na kon ty nu owa nie jaz dy. W re zul ta cie Ame ry ka nie wy cią gnę li z ba gaż ni -
ka śpi wo ry, uło ży li je w sa mo cho dzie i po ło ży li się spać. Funk cjo na riu sze MO
i wy wia dow cy SB rów nież po zo sta li na miej scu. Po kil ku go dzi nach (oko ło
godz. 1.20) – li cząc na brak czuj no ści mi li cjan tów – dy plo ma ci pod ję li pró bę od jaz du
z miej sca po sto ju. Funk cjo na riu sze jed nak nie spa li, po de szli do sa mo cho du i po now nie
za żą da li oka za nia do ku men tów. Ame ry ka nie ko lej ny raz zi gno ro wa li funk cjo na riu szy,
na dmu cha li ma te ra ce i uło ży li się do snu. Ran kiem 7 kwiet nia 1966 r. (oko ło godz. 6.00)
dy plo ma ci opu ści li sa mo chód i wów czas do szło do zde cy do wa nych dzia łań mi li cjan tów.
Po po now nym da rem nym we zwa niu do wy le gi ty mo wa nia się funk cjo na riu sze MO – wraz
z wy wia dow ca mi SB – si łą za trzy ma li obu dy plo ma tów i za wieź li do KP MO w So cha -
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ps. „Bog dan”, 12 IV 1966 r., k. 48–48v; ibi�dem, No tat ka in spek to ra Wy dzia łu V De par ta men tu II MSW
Z. Sa re wi cza, 16 IV 1966 r., k. 49.

118 AIPN, 0193/3868, Ak ta oso bo we funk cjo na riu sza Ste fa na Ra dzi szew skie go; AIPN By, 270/1,
Kar to te ka funk cjo na riu szy WUSW w Byd gosz czy: Ra dzi szew ski Ste fan, s. Bro ni sła wa, ur. 23 X 1929 r.;
AIPN By, 00105/164, Tecz ka per so nal na i ro bo cza in for ma to ra ps. „Woj now ski” (mi kro fi sza); AIPN
By, 00130/1, Kar to te ka ogól no in for ma cyj na WUSW w Byd gosz czy: Ra dzi szew ski Ste fan, s. Bro ni sła -
wa, ur. 23 X 1929 r.

119 We dług in for ma cji MSW sa mo chód dy plo ma tów zo stał za trzy ma ny przez pa trol dro gów ki
w Socha cze wie, lecz pa sa że ro wie mie li się tyl ko ogra ni czyć do po ka za nia do ku men tów przez szy bę
i szyb kie go od je cha nia. Dla te go też po wia do mio no ko lej ny pa trol o ko niecz no ści za trzy ma nia po jaz du
at taché. AIPN, 0582/7, t. 1, In for ma cja De par ta men tu II MSW do ty czą ca at taché woj sko wych USA,
19 IV 1966 r., k. 110.
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cze wie. We dług do ku men tu, szcze gó ło wo re la cjo nu ją ce go prze bieg wy da rzeń w Pa prot -
ni, w mo men cie ru sza nia ra dio wo zu z za trzy ma ny mi dy plo ma ta mi fi gu rant „Da rek”, czy li
ko man dor Wil liam Al thoff, krzyk nął w ję zy ku pol skim: „Tam zo sta ła mo ja tecz ka”120.
Nie spo wo do wa ło to jed nak żad nej re ak cji mi li cjan tów. Przy sa mo cho dzie at ta cha tu woj -
sko we go USA po zo sta li wy wia dow cy SB, któ rzy za pew ne prze szu ka li go i bez praw nie
za re kwi ro wa li tecz kę na le żą cą do at taché mor skie go. Obaj dy plo ma ci w so cha czew skiej
ko men dzie mi li cji bez opo ru po ka za li swo je do ku men ty i po kil ku mi nu tach121 zo sta li od -
wie zie ni do sa mo cho du po zo sta wio ne go w Pa prot ni. 

Jesz cze te go sa me go dnia (7 kwiet nia 1966 r.) so cha czew ski in cy dent stał się po wo -
dem in ter wen cji dy plo ma tycz nej ame ry kań skie go am ba sa do ra u wi ce mi ni stra spraw za -
gra nicz nych Jó ze fa Wi nie wi cza. John Gro no uski przed sta wił ame ry kań skie sta no wi sko
na te mat za trzy ma nia obu dy plo ma tów przez pol ską mi li cję. Skar żył się, że na ru szo no
obo wią zu ją ce mię dzy na ro do we re gu la cje: „Uży wa jąc fi zycz nej prze mo cy, za pro wa dzo -
no ich na ko mi sa riat MO, a w mię dzy cza sie za bra no im z sa mo cho du tor bę po dróż ną
z przy bo ra mi to a le to wy mi i apa ra tem fo to gra ficz nym”122. Kon ty nu ując swój wy wód,
stwier dził, że „nie chciał by przy pusz czać, że ko muś u nas za le ży na two rze niu ca su -
sów – per�so�na�non�gra�ta. On sam chciał by uni kać za mą ca nia już i tak trud nych sto sun -
ków pol sko -ame ry kań skich ta ki mi spra wa mi”123. Pol ski dy plo ma ta po mi nął mil cze niem
za rzut do ty czą cy bez praw ne go za bo ru ba ga żu at taché (okre ślo ne go przez am ba sa do ra
mia nem „tor ba po dróż na”). Zwra ca jąc się do ame ry kań skie go am ba sa do ra, stwier dził,
że „ofi ce ro wie ich at ta cha tu ni gdy się chęt nie nie le gi ty mu ją, a le gi ty mo wa nie się po -
mog ło by w za po bie ga niu ta kim in cy den tom, po dob nie jak i trzy ma nie się z da la od dróg
i te re nów za ka za nych”124. Ta ka od po wiedź oczy wi ście nie mo gła usa tys fak cjo no wać
Ame ry ka nów. Słusz nie wska zy wa li na po gwał ce nie im mu ni te tu dy plo ma tycz ne go, czy -
li kra dzież wła sno ści at taché znaj du ją cej się w po jeź dzie am ba sa dy. 8 kwiet nia 1966 r.
rad ca am ba sa dy USA She rer wrę czył w MSZ list am ba sa do ra Gro no uskie go, w któ rym
po now nie pod nie sio no sfor mu ło wa ne wcze śniej za rzu ty. Pol ski dy plo ma ta M. Sie radz ki
sta rał się uza sad nić mi li cyj ną in ter wen cję. Jed no cze śnie pod kre ślał, że nic nie wie
o jakiej kol wiek kra dzie ży ba ga żu dy plo ma tycz ne go, i za pew niał, że po dej mie pró bę
wyjaśnie nia sy tu acji125.

Bez ce re mo nial ne po gwał ce nie im mu ni te tu dy plo ma tycz ne go od bi ło się gło śnym
echem za oce anem. Am ba sa dor PRL w Sta nach Zjed no czo nych Edward Droż niak zo stał
we zwa ny do De par ta men tu Sta nu, gdzie otrzy mał no tę pro te sta cyj ną w spra wie in cy den -
tu z udzia łem dy plo ma tów ame ry kań skich. W do ku men cie tym za rzu ca no Po la kom ca ły
sze reg na ru szeń pra wa mię dzy na ro do we go, ta kich jak: bez praw ne prze trzy my wa nie obu
dy plo ma tów przez bli sko dzie sięć go dzin w Pa prot ni, od mo wa pra wa do te le fo nicz ne go
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120 AIPN, 0582/7, t. 2, Ko mu ni kat nr 381/104 na czel ni ka Wy dzia łu IX Biu ra „B” MSW ppłk. H. Mo -
gil skie go z ob ser wa cji „Bog da na” i „Dar ka” w dniu 6 IV [19]66 r. od godz. 21.30 do godz. 7.15
dnia 7 IV [19]66 r., 7 IV 1966 r., k. 45–46.

121 Ibi�dem, t. 3, No tat ka, 6 IV 1966 r., k. 127–128.
122 AMSZ, Z.10/69, W.2, Pil na no tat ka wi ce mi ni stra spraw za gra nicz nych J. Wi nie wi cza z roz mo wy

z am ba sa do rem USA J.A. Gro no uskim w dniu 7 IV 1966 r., 14 IV 1966 r., b.p.
123 Ibi�dem.
124 Ibi�dem.
125 Ibi�dem, No tat ka z roz mo wy M. Sie radz kie go z rad cą am ba sa dy USA She re rem w dniu

8 IV 1966 r., 8 IV 1966 r., b.p.
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po ro zu mie nia się z am ba sa dą USA, bru tal ne po trak to wa nie ich przez funk cjo na riu szy
MSW („za trzy ma nie Al thof fa przez mi li cjan ta i sze ściu człon ków pol skiej Służ by Bez -
pie czeń stwa i na stęp nie wsa dze nie go przy uży ciu si ły do sto ją ce go obok sa mo cho du,
wy wle cze nie Par ra z sa mo cho du am ba sa dy przez mi li cjan ta i trzech człon ków Służ by
Bez pie czeń stwa i ude rze nie Par ra w twarz”), prze trzy my wa nie przez pół go dzi ny w Ko -
mi sa ria cie MO w So cha cze wie oraz kra dzież rze czy oso bi stych z sa mo cho du. W za koń -
cze niu no ty na pi sa no, że „jaw ne po gwał ce nie im mu ni te tu dy plo ma tycz ne go i znie wa że nie
ame ry kań skie go per so ne lu dy plo ma tycz ne go je że li nie zo sta nie szyb ko na pra wio ne,
wywrze ujem ny wpływ na sto sun ki mię dzy USA i Pol ską”126. Ko lej ne dni przy nio sły
dalsze roz mo wy po mię dzy am ba sa do rem Droż nia kiem a przed sta wi cie la mi ame ry kań -
skie go De par ta men tu Sta nu, lecz obie stro ny po zo sta ły przy swo ich sta no wi skach127. 

Dzia łal ność za stęp cy at taché woj sko we go Par ra by ła od kil ku lat kry tycz nie oce nia na
przez stro nę pol ską128. MSW na bie żą co ra por to wa ło o fak tach pro wa dze nia przez nie go
pra cy roz po znaw czej, któ rą sta ra no się w naj wyż szym stop niu utrud nić. Wy wia dow cy pio -
nu „B”, po dob nie jak w przy pad ku płk. Ca reya, czę sto sto so wa li zde cy do wa ne dzia ła nia
ma ją ce na ce lu za rów no znie chę ce nie, jak i za stra sze nie Ame ry ka ni na129. Dla te go też in -
cy dent so cha czew ski stał się do sko na łym pre tek stem do po zby cia się go z kra ju. W maju
1966 r. pol skie wła dze za de cy do wa ły o eks pul sji Wil lia ma Al thof fa i Ber tra ma Par ra,
którzy wraz z at taché lot ni czym USA ppłk. Edwar dem Wo ot te nem (wy da lo nym w ra mach
re tor sji za usu nię cie przez Ame ry ka nów pol skie go at taché woj sko we go płk. Sta rzew skie -
go) otrzy ma li na kaz opusz cze nia Pol ski13 0. Ko man dor Al thoff wy je chał 17 ma ja 1966 r.131,
a pod puł kow nik Parr – dzień póź niej132. Oczy wi ście zgod nie z obo wią zu ją cy mi pro ce du -
ra mi stro na ame ry kań ska za żą da ła wy jaz du z USA dwóch ko lej nych pra cow ni ków at ta -
cha tu Am ba sa dy PRL w Wa szyng to nie. Wła dze pol skie w od po wie dzi na ka za ły
opusz cze nie kra ju przez dwóch pod ofi ce rów (sierż. Ste war ta Lee Eng bret so na i sierż.
Ralpha Wil lia ma Ochsa) za trud nio nych w ame ry kań skim at ta cha cie w War sza wie, co
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126 Ibi�dem, Szy fro gram nr 4523 z Wa szyng to nu, 12 IV 1966 r., b.p.
127 Ibi�dem, Szy fro gram nr 4876, 19 IV 1966 r., b.p.; ibi�dem, Szy fro gram nr 5003, 20 IV 1966 r., b.p.
128 Przed wy da rze nia mi w So cha cze wie Parr był już uczest ni kiem in cy den tu, któ ry stał się przed -

mio tem in ter wen cji dy plo ma tycz nej. We wrze śniu 1964 r. wspól nie z at taché mor skim USA
kmdr. Johnem Duc ket tem pro wa dzi li ob ser wa cję i do ko ny wa li po mia rów urzą dzeń i obiek tów ko le jo -
wych w po bli żu gra ni cy pol sko -so wiec kiej w Te re spo lu. Zo sta li wów czas za uwa że ni przez straż ni ków
ko le jo wych, któ rzy po bez sku tecz nym za trzy ma niu obu dy plo ma tów, od da li kil ka strza łów w kie run ku
od da la ją ce go się sa mo cho du dy plo ma tów. W tej spra wie in ter we nio wał chargé d’af fa ires a.i. am ba sa dy
USA She rer, któ ry ostrze gał, że „to zaj ście bez pre ce den su na wet w okre sie zim nej woj ny, mo że się więc
ujem nie od bić na sto sun kach pol sko -ame ry kań skich”. Zob. AMSZ, Z.26, T.145, W.20, No tat ka,
12 IX 1964 r., k. 113–115; ibi�dem, No tat ka M. Sie radz kie go z roz mo wy z She re rem, chargé d’af fa ires
a.i. am ba sa dy USA, 11 IX 1964 r., k. 117–119.

129 Ibi�dem, No tat ka E. Mil ni kie la w spra wie at taché lot ni cze go am ba sa dy USA płk. G.F. Ca reya
i ppłk. Par ra, 20 VII 1964 r., k. 29; ibi�dem, No tat ka E. Mil ni kie la z wi zy ty rad cy am ba sa dy USA She re -
ra w dniu 5 VIII 1964 r., 5 VIII 1964 r., k. 41–42.

130 AIPN, 0582/7, t. 1, Pil na no tat ka dy rek to ra De par ta men tu III MSZ E. Mil ni kie la ze spo tka nia
z chargé d’af fa ires am ba sa dy USA She re rem w dniu 13 V 1966 r., 14 V 1966 r., k. 99–101.

131 Ibi�dem, t. 2, Wnio sek o za koń cze nie spra wy roz pra co wa nia ope ra cyj ne go krypt. „Da rek”,
2 X 1967 r., k. 69.

132 Ibi�dem, t. 3, Wnio sek o za koń cze nie spra wy roz pra co wa nia ope ra cyj ne go krypt. „Bog dan”,
2 X 1967 r., k. 156.
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wzbu dzi ło zdzi wie nie wśród przed sta wi cie li władz ame ry kań skich133. Na pię ta sy tu acja we
wza jem nych re la cjach wy wo ła ła dys ku sję na te mat li czeb no ści i za sad funk cjo no wa nia
at ta cha tów w obu kra jach1 34, któ rych pra cow ni cy nie ustan nie powodowali gor szą ce in cy -
den ty. Te mat ten wy kra cza jed nak po za te ma ty kę ni niej sze go ar ty ku łu. 

„Azy mut” i „Ska lar” w Byd gosz czy (4 stycz nia 1968 r.)

Do ko lej nej po waż nej po raż ki za chod nie go wy wia du woj sko we go dzia ła ją ce go w PRL
do szło 4 stycz nia 1968 r., czy li do kład nie trzy la ta po za trzy ma niu G.F. Ca reya i J.W. Bor -
de na1 35. Te go dnia do Byd gosz czy przy je cha li dwaj ofi ce ro wie NATO – za stęp ca at taché
woj sko we go am ba sa dy USA ppłk Edward Ha rold Met zger136 i za stęp ca at taché woj sko -
we go am ba sa dy Ka na dy ppłk Ken neth Ian Jef fer son137. Praw do po dob nie w ce lu zmy le nia
funk cjo na riu szy ob ser wa cji obaj dy plo ma ci za mie ni li do tych cza so wy śro dek trans por tu
(sa mo chód) na po ciąg138. Ta kie roz wią za nie za pew nia ło względ ną swobo dę wy jaz du
z War sza wy i dzia ła nia w te re nie, przy naj mniej do cza su po zo sta nia nie zau wa żo nym. Mar -
szru ta obu ofi ce rów by ła ści śle okre ślo na w po sia da nej przez nich in struk cji wy wia dow -
czej, któ ra za wie ra ła opis roz miesz cze nia obiek tów woj sko wych w Byd gosz czy i spo sób
do tar cia do nich. Za da niem obu at taché by ło na ocz ne spraw dze nie stop nia ade kwat no ści
po sia da nych in for ma cji, stwier dze nie ewen tu al nych zmian będą cych re zul ta tem np. roz -
bu do wy lub re mon tów in fra struk tu ry, roz po zna nie ro dza jów i ty pów sprzę tu woj sko we go
oraz spo rzą dze nie do ku men ta cji pi sem nej i fo to gra ficz nej. Istot nym uzu peł nie niem in -
struk cji by ła ma pa Byd gosz czy, na któ rej zo sta ły od ręcz nie na nie sio ne ozna cze nia miejsc
znaj du ją cych się w za in te re so wa niu za chod nie go wy wia du.

We dług in for ma cji De par ta men tu II MSW przy go to wa nia obu dy plo ma tów do po dró -
ży do Byd gosz czy roz po czę ły się dzień wcze śniej (3 stycz nia 1968 r.). Te go dnia
o godz. 14.00 w am ba sa dzie USA od by ła się kon fe ren cja at taché woj sko wych NATO akre -
dy to wa nych w PRL, pod czas któ rej pod su mo wa no do tych cza so we wy ni ki pra cy i wy ty -
czo no pla ny na naj bliż szy mie siąc. Po za koń cze niu kon fe ren cji Met zger i Jef fer son przez
trzy go dzi ny pra co wa li nad uzu peł nie niem pla nu pe ne tra cji Byd gosz czy. W dniu 4 stycz -
nia o godz. 6.00 ra no za stęp ca at taché woj sko we go Wiel kiej Bry ta nii David Ro wie
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133 AMSZ, Z.10/69, W.2, Szy fro gram nr 7132 z Wa szyng to nu, 2 VI 1966 r., b.p.
134 Stro na pol ska pro po no wa ła ogra ni cze nie li czeb no ści pra cow ni ków at ta cha tów z 12 (4 dy plo ma -

tów i 8 pra cow ni ków ad mi ni stra cyj no -po moc ni czych) do 5 (2 dy plo ma tów i 3 pra cow ni ków ad mi ni stra -
cyj no -po moc ni czych). Ame ry ka nie opto wa li za usta no wie niem li mi tu wy no szą ce go 9 osób
(3 dy plo ma tów i 6 pra cow ni ków ad mi ni stra cyj no -po moc ni czych). Ibi�dem, Pil na no tat ka M. Sie radz kie -
go z roz mo wy z rad cą am ba sa dy USA She re rem, 13 VI 1966 r., b.p.; ibi�dem, Szy fro gram nr 8454
z Waszyng to nu, 1 VII 1966 r., b.p.; ibi�dem, Szy fro gram nr 10 507 z Wa szyng to nu, 13 VIII 1966 r., b.p.

135 P. Ple skot, op.�cit., s. 603–604.
136 Edward H. Met zger, ur. 29 XI 1925 r., od mar ca 1966 r. do stycz nia 1968 r. za stęp ca at taché woj -

sko we go Am ba sa dy USA w PRL. Biu ro „B” MSW nada ło mu pseu do nim „Azy mut”.
137 Ken neth I. Jef fer son, ur. 4 IV 1924 r., za stęp ca at taché woj sko we go Am ba sa dy Ka na dy w PRL.

Biu ro „B” MSW nada ło mu pseu do nim „Ska lar”.
138 Już wcze śniej zda rza ło się, że dy plo ma ci po dró żo wa li po wo je wódz twie byd go skim in ny mi środ -

ka mi lo ko mo cji niż sa mo chód. W 1967 r. od no to wa no dwa przy pad ki po ru sza nia się po cią giem at taché
USA i Wiel kiej Bry ta nii oraz je den przy pa dek po dró ży stat kiem rzecz nym at taché (Fran cji). AIPN
By, 030/134, Spra woz da nie I za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO w Byd gosz czy ds. SB za
1967 r., 30 I 1968 r., k. 138.
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w sposób de mon stra cyj ny przy go to wy wał się do wy jaz du sa mo cho dem w te ren, co mia -
ło za za da nie zmy le nie wy wia dow ców z pio nu „B”. W tym cza sie Met zger i Jefferson pie -
szo uda li się na dwo rzec ko le jo wy i po cią giem ru szy li w stro nę Byd goszczy139. Moż na
więc z pewnym praw do po do bień stwem za ło żyć, że byd go ska wi zy ta obu dy plo ma tów od -
by wa ła się pod ope ra cyj ną kon tro lą MSW. Po śred nim po twier dze niem przy ję te go za ło że -
nia jest od ręcz na no tat ka służ bo wa kie row ni ka Sek cji do Za dań Spe cjal nych Wy dzia łu „B”
KW MO w Byd gosz czy kpt. Le ona Woź nia ka. W no tat ce tej moż na prze czy tać:
„W dniu 3 i 4 I [19]68 r. w ob ręb j[ed no stek] woj sko wych znaj du ją cych się na te re nie Byd -
gosz czy wy sła no 3 gru py ob ser wa cyj ne, któ rych za da niem by ło usta le nie ewen tu al ne go
po ja wie nia się dy plo ma tów. Nad mie nia się, iż w tym cza sie od no to wa no wy jaz dy w te ren
dy plo ma tów woj sko wych z am ba sa dy an giel skiej. Pod czas ob ser wa cji jed no stek nie za -
no to wa no po by tu dy plo ma tów. Udział w ob ser wa cji bra ły 3 sa mo cho dy. Je den z Sek[cji] 1,
je den z Sek[cji] 2 i je den z Sek[cji] 3 [Wy dzia łu «B»]”140. 

Pre cy zyj na go dzi na przy by cia dy plo ma tów do Byd gosz czy nie jest zna na, lecz praw -
do po dob nie przy je cha li oni po cią giem po spiesz nym nie mal w sa mo po łu dnie141. Nie -
zwłocz nie po wyj ściu z dwor ca ko le jo we go uda li się w stro nę obiek tów woj sko wych
wy mie nio nych w in struk cji wy wia dow czej po sia da nej przez dy plo ma tów. Od wie dza ne
miej sca fo to gra fo wa li, co po zwa la ło na póź niej szą pre cy zyj ną ana li zę uwiecz nio nych
obiek tów. Naj pierw ob ser wo wa li (bez fo to gra fo wa nia) kom pleks bu dyn ków woj sko wych
zlo ka li zo wa nych w czwo ro bo ku ulic: Zyg mun ta Au gu sta, Han ki Sa wic kiej (obec nie: Ma -
zo wiec ka), Ja na So bie skie go i War szaw skiej, gdzie mie ści ły się na stę pu ją ce jed nost ki
woj sko we: 2. ba ta lion ochro ny Szta bu POW, byd go ski Od dział WSW i Za rząd WSW
POW. Z te re nu cmen ta rza miesz czą ce go się po mię dzy uli ca mi Ryn kow ską i Za świat
fotogra fo wa li park ar ty le ryj ski i sa mo cho do wy 136. puł ku ar ty le rii prze ciw lot ni czej.
Następ nie prze szli w oko li ce na stę pu ją cych ulic: Ar ty le ryj skiej, Za świat, Związ ku Walki
Mło dych (obec nie: Po wsta nia Li sto pa do we go) i Po wstań ców War sza wy. Tam ob ser wo -
wa no i sfo to gra fo wa no bu dyn ki Okrę go we go Klu bu Ofi cer skie go i 22. ba ta lio nu sa mo -
cho do we go POW. Ko lej nym obiek tem pod da nym roz po zna niu i sfo to gra fo wa niu był
gmach Szta bu POW, któ ry mie ścił się po mię dzy uli ca mi Czer ka ską i gen. Jó ze fa Dwer -
nic kie go. Po wy ko na niu za dań w tej czę ści Byd gosz czy obaj dy plo ma ci tak sów ką uda li
się w kie run ku lot ni ska woj sko we go przy ul. Szu biń skiej. 

Dy plo ma ci zo sta li za trzy ma ni kil ka mi nut po go dzi nie pięt na stej przez war tow ni ków
peł nią cych służ bę przy byd go skim lot ni sku woj sko wym, gdzie w od le gło ści oko ło pięć -
dzie się ciu me trów od war tow ni ka fo to gra fo wa li ko sza ry woj sko we i no wo wy bu do wa ny
maszt an te no wy142. War tow nik J. Front czak za uwa żył wów czas dwóch męż czyzn sto ją -
cych przy pło cie. Je den z nich (ka na dyj ski dy plo ma ta Jef fer son) w pew nym mo men cie
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139 AIPN, 1585/4218, In for ma cja De par ta men tu II MSW do ty czą ca za trzy ma nia za stęp ców at taché
woj sko wych USA i Ka na dy w trak cie fo to gra fo wa nia obiek tu woj sko we go, sty czeń 1968 r., k. 17.

140 AIPN By, 077/759, No tat ka służ bo wa kie row ni ka Sek cji do Za dań Spe cjal nych Wy dzia łu „B”
KW MO w Byd gosz czy kpt. L. Woź nia ka, 6 I 1968 r., k. 339.

141 We dług obo wią zu ją ce go roz kła du jaz dy po cią gów obaj dy plo ma ci od by li po dróż po cią giem po -
spiesz nym, któ ry ze sta cji War sza wa Głów na pla no wo od jeż dżał o godz. 7.46, a do sta cji do ce lo wej Byd -
goszcz Głów na przy jeż dżał o godz. 12.09. Zob. Roz�kład�jaz�dy�PKP�dla�sta�cji�Byd�goszcz�Gł.�waż�ny
od 28 ma�ja 1967�r.�do 25�ma�ja 1968�r., „Ga ze ta Po mor ska”, 26 V 1967 r.

142 AIPN By, 084/2695, Szy fro gram nr 12 na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy do dy rek -
to ra De par ta men tu II MSW, 5 I 1968 r., godz. 13.20, k. 299.
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wy jął z kie sze ni apa rat fo to gra ficz ny i wy ko nał kil ka zdjęć bu dyn ków woj sko wych
(Sztab II Kor pu su OPK). Je den z war tow ni ków skon tak to wał się te le fo nicz nie z prze by -
wa ją cym wów czas ofi ce rem dy żur nym por. Eu ge niu szem Ko prow skim (do wód ca plu to nu
kom pa nii war tow ni czej) w ce lu uzy ska nia wy tycz nych do dal sze go dzia ła nia. Ten po le cił
do ko nać za trzy ma nia obu męż czyzn fo to gra fu ją cych lot ni sko i we zwać mjr. Pu czyń skie -
go z WSW143. Po zro bie niu kil ku zdjęć obaj za stęp cy at taché ru szy li w kie run ku dy żur ki
war tow ni czej. Prze bieg za trzy ma nia dy plo ma tów przed sta wił w swo jej re la cji Front czak:
„W chwi li, kie dy ci pa no wie mi ja li dy żur kę, ja pod sze dłem do jed ne go z nich i po pro si -
łem, aby udał [się] ze mną na dy żur kę. Był to ten pan, któ ry ro bił zdję cia. Męż czy zna ten
mó wił tyl ko, że nic nie ro zu mie, i chciał iść da lej, ale ja go przy trzy ma łem za rę kę. W tym
cza sie wy szedł st. szer. No wiń ski i si łą – po mi mo że sta wiał opór – wzię li śmy go na dy -
żur kę. Pro wa dząc go, chcie li śmy ode brać mu apa rat fo to gra ficz ny, trzy mał się za kie szeń
[i] jesz cze wię cej się szar pał, wy krzy ku jąc: «Nie, nie»! Po do pro wa dze niu te go pa na na dy -
żur kę wysz[ed]łem da lej peł nić służ bę. W tym cza sie za uwa ży łem – z przeciw nej stro ny
uli cy szedł w kie run ku mia sta dru gi cy wil, któ ry to wa rzy szył pod czas fo to gra fo wa nia za -
trzy ma ne mu pa nu. Po ka za łem go szer. Wa sza ko wi, któ ry wraz z szer. No wa czy kiem
i szer. Wal ko wia kiem, któ rzy w tym cza sie wra ca li z po ste run ku, pod szedł do te go cy wi la
i przy pro wa dzi li go na biu ro prze pu stek”144. Obaj dy plo ma ci od ma wia li udzie le nia od po -
wie dzi na sta wia ne im py ta nia oraz wy da nia po sia da ne go przy so bie sprzę tu fo to gra ficz -
ne go145. Po nad to Met zger miał za żą dać przy by cia funk cjo na riu szy re sor tu spraw
we wnętrz nych146. O godz. 15.15 ofi cer kontr wy wia du WSW przy byd go skim 3. puł ku lot -
nic twa my śliw sko -bom bo we go mjr Pu czyń ski skon tak to wał się te le fo nicz nie z SB i po -
wia do mił, że nie opo dal lot ni ska zo sta ło za trzy ma nych dwóch cu dzo ziem ców147.
O godz. 15.30 za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy mjr Mie czy sław
Ko la szew ski otrzy mał te le fon z in for ma cją o za trzy ma niu dwóch męż czyzn na war tow ni
lot ni ska woj sko we go w Byd gosz czy, któ rzy zo sta li przy ła pa ni na fo to gra fo wa niu te re nu
lot ni ska i po zo sta łej in fra struk tu ry woj sko wej. Ko la szew ski nie zwłocz nie pod jął de cy zję
o wy sła niu tam kie row ni ka Gru py IV Wy dzia łu II kpt. Ludwi ka Jóź wia ka i kie row ni ka
Gru py II Wy dzia łu II kpt. Ma ria na Mar kow skie go. Równo le gle Ko la szew ski skon tak to -
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143 Ibi�dem, Oświad cze nie ofi ce ra dy żur ne go JW nr 3117 por. E. Ko prow skie go, 4 I 1968 r., k. 44;
ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka E. Ko prow skie go, 11 I 1968 r., k. 72.

144 Ibi�dem, Oświad cze nie szer. J. Front cza ka, 4 I 1968 r., k. 42–43. Por. ibi�dem, Pro to kół prze słu cha -
nia świad ka J. Front cza ka, 10 I 1968 r., k. 53–56. Trzech in nych war tow ni ków w zło żo nych oświad cze -
niach pod kre śla ło, że E. Met zger sta rał się unik nąć lo su swo je go ka na dyj skie go ko le gi i zbiec w kie run ku
przy stan ku au to bu so we go znaj du ją ce go się nie opo dal, a na wet wsiąść do au to bu su. Ibi�dem, Oświad cze -
nie żoł nie rza JW nr 2484 szer. L. No wa czy ka, 4 I 1968 r., k. 45; ibi�dem, Oświad cze nie szer. J. Wa sza -
ka, 4 I 1968 r., k. 46; ibi�dem, Oświad cze nie żoł nie rza JW nr 2484 szer. R. Wal ko wia ka, 4 I 1968 r., k. 50;
ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka J. Wa sza ka, 11 I 1968 r., k. 61.

145 W związ ku z od na le zie niem obu apa ra tów fo to gra ficz nych Met zge ra zwró cił się on do Jef fer so -
na, nie po dej rze wa jąc, że je den z funk cjo na riu szy znał ję zyk an giel ski: „Oj, bę dzie bie da, co śmy na ro -
bi li, do apa ra tu się nie przy znam”. Zob. AIPN, 1585/4218, In for ma cja De par ta men tu II MSW do ty czą ca
za trzy ma nia za stęp ców at taché woj sko wych USA i Ka na dy w trak cie fo to gra fo wa nia obiek tu woj sko -
we go, sty czeń 1968 r., k. 16.

146 AIPN By, 084/2695, Oświad cze nie plut. B. Ci cho rac kie go, 4 I 1968 r., k. 49; ibi�dem, Pro to kół
prze słu cha nia świad ka B. Ci cho rac kie go, 11 I 1968 r., k. 69.

147 Ibi�dem, Mel du nek spe cjal ny na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy do na czel ni ka
Wydzia łu V De par ta men tu II MSW, 4 I 1968 r., k. 300–301.
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wał się z De par ta men tem II MSW w ce lu skon sul to wa nia dal szych dzia łań ope ra cyj nych
w sto sun ku do za trzy ma nych osób. Po otrzy ma niu wy tycz nych z War sza wy po le cił funk -
cjo na riu szo wi Gru py VII Wy dzia łu II kpt. Zbi gnie wo wi Sy no radz kie mu prze wieźć obu
męż czyzn do bu dyn ku Ko men dy Wo je wódz kiej MO w Byd gosz czy. Sy no radz ki na miej -
sce prze trzy my wa nia dy plo ma tów po je chał w to wa rzy stwie umun du ro wa nych mi li cjan -
tów z byd go skiej Ko men dy Miej skiej MO (sierż. Le chem Gac ko wia kiem i sierż. Le onem
Krzem kow skim). W trak cie jaz dy Sy no radz ki udzie lił funk cjo na riu szom pod sta wo wych
in for ma cji o ce lu po dej mo wa nej in ter wen cji i re gu łach po stę po wa nia w ra zie od mo wy do -
bro wol ne go wy da nia apa ra tu fo to gra ficz ne go przez za trzy ma nych męż czyzn (mi li cjan ci
mie li przy trzy mać attaché w chwi li ich re wi do wa nia). Po le cił im rów nież uważ nie ob -
serwo wać za trzy ma nych i za cho wać szcze gól ną ostroż ność pod czas ich prze wo że nia, m.in.
nie ze zwa lać na pro wa dze nie roz mów i wkła da nie dło ni do kie sze ni148. 

Po do tar ciu na miej sce, gdzie cze ka li już na nie go kpt. Mar kow ski, kpt. Jóź wiak
i mjr Pu czyń ski z WSW, kpt. Sy no radz ki wraz z to wa rzy szą cy mi funk cjo na riu sza mi wszedł
do biu ra prze pu stek, w któ rym umiesz czo no obu za trzy ma nych męż czyzn. Wska za no mu
męż czy znę uprzed nio fo to gra fu ją ce go obiek ty woj sko we (Jef fer so na), od któ re go za żą dał
od da nia apa ra tu. Ten jed nak zde cy do wa nie od mó wił wy ko na nia po le ce nia. Zgod nie z po -
czy nio ny mi wcze śniej usta le nia mi na znak wy da ny przez kpt. Sy no radz kie go sierż. Krzem -
kow ski wraz z plut. Ci cho rac kim z ob słu gi lot ni ska przy trzy ma li Jef fer so na, a Sy no radz ki
z kie sze ni je go płasz cza wy cią gnął apa rat fo to gra ficz ny oraz do ku men ty oso bi ste i szpie -
gow skie (m.in. ma pę Byd gosz czy z za zna czo ny mi obiek ta mi woj sko wy mi)149. Pod ję to
wów czas de cy zję o prze wie zie niu obu za trzy ma nych do Ko men dy Wo je wódz kiej MO w ce -
lu prze pro wa dze nia dal szych czyn no ści służ bo wych. Dy plo ma ta ka na dyj ski nie chciał do -
bro wol nie opu ścić biu ra prze pu stek i udać się do sa mo cho du. Dla te go też si łą zo stał
wy pro wa dzo ny z bu dyn ku i zmu szo ny do wej ścia do mi li cyj ne go ra dio wo zu. Na stęp nie
wró co no do biu ra prze pu stek po Met zge ra, któ ry rów nież od mó wił do bro wol ne go wy da -
nia po sia da ne go przy so bie apa ra tu fo to gra ficz ne go i wyj ścia z bu dyn ku biu ra prze pu stek.
Je go pro te sty nie zda ły się jed nak na nic i wkrót ce zna lazł się w sa mo cho dzie służ bo wym
Wy dzia łu II pod nad zo rem kpt. Jóź wia ka i kpt. Mar kow skie go15 0.

W Ko men dzie Wo je wódz kiej MO dy plo ma tów umiesz czo no w osob nych po ko jach,
w któ rych by li pil no wa ni przez funk cjo na riu szy SB. Po uzy ska niu ze zwo le nia od za stęp -
cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB płk. Bro ni sła wa Mą drze jow skie go i na czel -
ni ka Wy dzia łu II ppłk. Ja na Mi cha łow skie go es be cy przy stą pi li do re wi zji oso bi stej
za trzy ma nych męż czyzn. Zda wa no so bie praw do po dob nie spra wę z te go, że po dej mo -
wa ne wo bec dy plo ma tów dzia ła nia od by wa ły się z na ru sze niem obo wią zu ją ce go pra wa,
sko ro w swo im ze zna niu Sy no radz ki wy ja śniał, że „z uwa gi bo wiem na ko niecz ność
doko na nia nie zwłocz nej re wi zji nie by ło już cza su na uzy ska nie sto sow ne go po sta no wie -
nia pro ku ra to ra”151. W pierw szej ko lej no ści – wkrót ce po przy by ciu do ko men dy
– kpt. Sy no radz ki, kpt. Mar kow ski, kpt. Jóź wiak i kpt. Cze sław No wa kow ski
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148 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa in spek to ra Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy kpt. Z. Sy no radz kie go
do ty czą ca prze bie gu re ali za cji spra wy krypt. „Sty czeń 1968”, 5 II 1968 r., k. 5.

149 Ibi�dem, Pro to kół za trzy ma nia oso by i re wi zji oso bi stej K. Jef fer so na, 4 I 1968 r., k. 31–37.
150 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa in spek to ra Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy kpt. Z. Sy no radz kie go

do ty czą ca prze bie gu re ali za cji spra wy krypt. „Sty czeń 1968”, 5 II 1968 r., k. 8.
151 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Z. Sy no radz kie go, 11 I 1968 r., k. 14.
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prze pro wa dzi li re wi zję ame ry kań skie go dy plo ma ty. Met zger sta wiał opór, dla te go zo stał
przy trzy ma ny i prze szu ka ny. Z kie sze ni płasz cza wy ję to apa rat fo to gra ficz ny, dwie ka -
se ty z fil mem oraz róż ne za pi ski i kart ki. Wśród za kwe stio no wa nych pa pie rów od na le -
zio no na pi sa ną na ma szy nie an giel sko ję zycz ną in struk cję wy wia dow czą za wie ra ją cą opis
jed no stek woj sko wych wraz z ich dys lo ka cją w Byd gosz czy. W port fe lu oraz kie sze niach
ma ry nar ki rów nież znaj do wa ły się za pi ski i do ku men ty świad czą ce o służ bie w wy wia -
dzie ame ry kań skich sił lą do wych (m.in. kar ta żyw no ścio wa ar mii USA). Zda niem Sy no -
radz kie go „wy kry ciem tych do wo dów, świad czą cych o po wią za niu z wy wia dem,
re wi do wa ny męż czy zna był tak za sko czo ny, że ob rał tak ty kę nie od po wia da nia na ja kie -
kol wiek py ta nia, za sła nia jąc się tym, że nie ro zu mie ich zna cze nia”152. Wszyst kie do ku -
men ty od na le zio ne przy Ame ry ka ni nie zo sta ły sfo to gra fo wa ne przez pra cow ni ków
la bo ra to rium Wy dzia łu „T”. Po prze pro wa dze niu re wi zji Met zger po zo stał w po ko ju
pod nad zo rem kpt. No wa kow skie go. Z ko lei Sy no radz ki wraz z gru pą trzech funk cjo na -
riu szy SB i sierż. Le onem Krzem kow skim udał się do po ko ju, w któ rym prze by wał Jef -
fer son, w ce lu prze pro wa dze nia re wi zji. W od róż nie niu od swo je go ame ry kań skie go
ko le gi Jef fer son tym ra zem nie sta wiał żad ne go opo ru i sa mo dziel nie po ło żył na stół po -
sia da ne przy so bie przed mio ty. Nie uchro ni ło go to od prze szu ka nia, pod czas któ re go od -
na le zio no in ne (nie wy ło żo ne uprzed nio na stół) przed mio ty, ta kie jak plan Byd gosz czy
z ozna ko wa ny mi jed nost ka mi woj sko wy mi oraz port fel z do ku men ta mi. Wszyst kie do -
ku men ty za kwe stio no wa ne przy Jef fer so nie rów nież zo sta ły sfo to gra fo wa ne. 

Re wi zje oso bi ste obu dy plo ma tów trwa ły oko ło czter dzie stu pię ciu mi nut. Po ich prze -
pro wa dze niu przy stą pio no do ana li zy ma te ria łów zna le zio nych przy męż czy znach oraz
spo rzą dze nia pro to ko łów prze szu kań. W pierw szej ko lej no ści Sy no radz ki ba dał rze czy
zna le zio ne przy Met zge rze, a w tym cza sie ofi cer śled czy kpt. Ma rian Lin ke spi sy wał
pro to kół i opi sy wał wszyst kie za kwe stio no wa ne przed mio ty. Na stęp nie wspól nie z ofi -
ce rem śled czym kpt. Eu ge niu szem Gaw roń skim funk cjo na riusz przy stą pił do ana li zy do -
ku men tów Jef fer so na. Za de cy do wa no o za kwe stio no wa niu apa ra tów fo to gra ficz nych oraz
ma te ria łów świad czą cych o pro wa dze niu dzia łal no ści szpie gow skiej przez za trzy ma nych
dy plo ma tów. W ce lu uzu peł nie nia po sia da nej już do ku men ta cji funk cjo na riusz SB
kpt. Ma rian Mar kow ski wie czo rem (oko ło godz. 20.00) po je chał na lot ni sko, aby wspól -
nie z mjr. Pu czyń skim z WSW po brać oświad cze nia od war tow ni ków, któ rzy do ko na li
za trzy ma nia obu dy plo ma tów153. Ma te ria ły te mo gły być ko niecz ne w przy pad ku skie ro -
wa nia spra wy do są du. 

Po bli sko pię ciu i pół go dzi nach od prze wie zie nia obu dy plo ma tów do bu dyn ku
komen dy MO (oko ło godz. 21.30) Sy no radz ki udał się do po ko ju, w któ rym prze by wał
Metzger, w ce lu usta le nia je go toż sa mo ści154. Do pie ro wów czas – jak wy ni ka z no tat ki
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152 Ibi�dem, k. 15.
153 Mar kow ski ze brał wów czas sie dem wła sno ręcz nie na pi sa nych oświad czeń: sześć od war tow ni -

ków i jed no od ofi ce ra dy żur ne go. Zob. AIPN By, 084/2695, Oświad cze nie szer. J. Front cza ka, 4 I 1968 r.,
k. 42–43; ibi�dem, Oświad cze nie ofi ce ra dy żur ne go JW nr 3117 por. E. Ko prow skie go, 4 I 1968 r., k. 44;
ibi�dem, Oświad cze nie żoł nie rza JW nr 2484 szer. L. No wa czy ka, 4 I 1968 r., k. 45; ibi�dem, Oświad cze -
nie szer. J. Wa sza ka, 4 I 1968 r., k. 46–47; ibi�dem, Oświad cze nie plut. B. Ci cho rac kie go, 4 I 1968 r.,
k. 48–49; ibi�dem, Oświad cze nie żoł nie rza JW nr 2484 szer. R. Wal ko wia ka, 4 I 1968 r., k. 50; ibi�dem,
Oświad cze nie st. szer. J. No wiń skie go, 4 I 1968 r., k. 51–52.

154 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa in spek to ra Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy kpt. Z. Sy no radz kie go
do ty czą ca prze bie gu re ali za cji spra wy krypt. „Sty czeń 1968”, 5 II 1968 r., k. 9.
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służ bo wej spo rzą dzo nej przez funk cjo na riu sza – Met zger ujaw nił, że jest za stęp cą at -
taché woj sko we go Am ba sa dy USA w War sza wie, i z ze wnętrz nej kie sze ni ma ry nar ki wy -
cią gnął swo ją le gi ty ma cję dy plo ma tycz ną. Sy no radz ki przy znał póź niej, że za cho wa niem
Met zge ra, po le ga ją cym na dłu go trwa łym ukry wa niu po sia da ne go sta tu su dy plo ma tycz -
ne go, był moc no za sko czo ny, o czym miał po in for mo wać ame ry kań skie go dy plo ma tę155.
Na stęp nie Sy no radz ki udał się do po ko ju, w któ rym prze trzy my wa no Jef fer so na, i za dał
mu kil ka py tań. Ka na dyj czyk nie zro zu miał sta wia nych mu py tań (nie znał ję zy ka pol -
skie go), w związ ku z czym Sy no radz ki po now nie prze szu kał je go ma ry nar kę. Wów czas
miał od na leźć le gi ty ma cję dy plo ma tycz ną wska zu ją cą na peł nie nie funk cji za stęp cy at -
taché woj sko we go am ba sa dy Ka na dy. Na oko licz ność „od na le zie nia” obu le gi ty ma cji
dy plo ma tycz nych zo sta ły spo rzą dzo ne ko lej ne dwa pro to ko ły re wi zji156. Na le ży tu taj za -
zna czyć, że wąt pli we jest – po mi mo bra ku do ku men tów pod wa ża ją cych po wyż szą wer -
sję – nie od na le zie nie le gi ty ma cji dy plo ma tycz nych pod czas prze pro wa dza nia pierw szej
re wi zji oso bi stej obu dy plo ma tów.

W związ ku z ujaw nie niem fak tu po sia da nia sta tu su dy plo ma tycz ne go przez obu za -
trzy ma nych po sta no wio no przed sta wić im pro to ko ły re wi zji, za py tać o ze bra ne do wo dy,
świad czą ce o pro wa dze niu dzia łal no ści szpie gow skiej, a na stęp nie zwol nić. Roz mo wy
mia ły się od być w ga bi ne cie za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. bez pie czeń -
stwa, gdzie znaj do wa ła się apa ra tu ra na gry wa ją ca, przy go to wa na już przez pra cow ni ków
Wy dzia łu „T”. O godz. 22.20 za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu II mjr M. Ko la szew ski,
w obec no ści Sy no radz kie go, au to ra pro to ko łu re wi zji kpt. Ma ria na Lin ke go, fo to gra fa
z Wy dzia łu „T” por. Zbi gnie wa Gał ki i tłu ma cza Zyg mun ta Cha bow skie go, oka za ł
Metzge ro wi wszyst kie zna le zio ne do ku men ty. Na stęp nie Ko la szew ski za dał dy plo ma cie
kil ka py tań do ty czą cych zna le zio nych ma te ria łów i ce lu je go po by tu w Byd gosz czy. Ame -
ry ka nin od mó wił udzie le nia od po wie dzi na po sta wio ne py ta nia i za żą dał przy by cia przed -
sta wi cie li am ba sa dy USA. W tej sy tu acji Ko la szew ski zwró cił Met zge ro wi do ku men ty
oso bi ste i jed no cze śnie po in for mo wał go o za trzy ma niu apa ra tów fo to gra ficz nych oraz
ma te ria łów szpie gow skich. Dy plo ma ta od mó wił pod pi sa nia pro to ko łu re wi zji (przez co
nie przy zna wał się do po sia da nia przed mio tów i do ku men tów, któ re za kwe stio no wa ła
SB) i po kwi to wał wy łącz nie od biór le gi ty ma cji dy plo ma tycz nej. W tym cza sie zro bio no
mu zdję cie na tle do ku men tów. Met zger za po wie dział wnie sie nie skar gi na fakt na ru sze -
nia je go sta tu su dy plo ma tycz ne go przez in ter wen cję or ga nów spraw we wnętrz nych PRL.
Ko la szew ski po in for mo wał go, że jest wol ny i mo że opu ścić ko men dę. Ame ry ka nin
popro sił o moż li wość po cze ka nia na Jef fer so na, w związ ku z czym od pro wa dzo no go
do po ko ju, w któ rym był po przed nio zre wi do wa ny. 

Roz mo wa z ka na dyj skim dy plo ma tą roz po czę ła się o godz. 22.45 i by ła pro wa dzo na
przez tych sa mych funk cjo na riu szy (z wy jąt kiem M. Lin ke go, któ re go za stą pił E. Gaw -
roń ski – spo rzą dza ją cy wcze śniej pro to kół re wi zji Ka na dyj czy ka) oraz w obec no ści fo -
to gra fa Gał ki i tłu ma cza Cha bow skie go. Pod czas oka za nia zna le zio nych do ku men tów
Jef fer son przy znał, że apa rat fo to gra ficz ny i plan mia sta otrzy mał z Am ba sa dy Ka na dy
w War sza wie. Po dob nie jak Met zge ro wi przedłożono mu do pod pi sa nia dwa pro to ko ły
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155 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Z. Sy no radz kie go, 11 I 1968 r., k. 15–16.
156 Ibi�dem, Pro to kół za trzy ma nia i re wi zji oso bi stej E. Met zge ra, 4 I 1968 r., k. 23–24; ibi�dem,

Protokół za trzy ma nia i re wi zji oso bi stej K. Jef fer so na, 4 I 1968 r., k. 29–30.
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re wi zji: po kwi to wa nia od bio ru przed mio tów oso bi stych i po twier dze nia za kwe stio no wa -
nych do wo dów dzia łal no ści szpie gow skiej. Jef fer son po kwi to wał wy łącz nie od biór le gi -
ty ma cji dy plo ma tycz nej. Dla te go obec ny fo to graf Gał ka wy ko nał zdję cie Jef fer so na wraz
z za kwe stio no wa ny mi do wo da mi157. W zło żo nych po kil ku dniach ze zna niach Sy no radz -
ki zwra cał uwa gę, że obaj dy plo ma ci pod czas pod pi sy wa nia po kwi to wań od bio ru le gi ty -
ma cji dy plo ma tycz nych prze ro bi li da tę zło że nia pod pi su (na 5 stycz nia)158, co mog ło być
dzia ła niem umyśl nym, słu żą cym oskar ża niu stro ny pol skiej o dłu go trwa łe prze trzy my -
wa nie osób po słu gu ją cych się im mu ni te tem dy plo ma tycz nym. Nie jest jed nak wy klu czo -
ne, że obu dy plo ma tów zwol nio no do pie ro po pół no cy – 5 stycz nia 1968 r.

Osta tecz nie – we dług do ku men tów SB – o godz. 23.10159 (po sied miu go dzi nach od do -
pro wa dze nia do ko men dy) obaj dy plo ma ci zo sta li wy pro wa dze ni z gma chu KW MO. Przy
wyj ściu Met zger za py tał Sy no radz kie go o dro gę do ho te lu i na dwo rzec. Po nad to – we -
dług ma ło wia ry god nych słów ofi ce ra śled cze go Lin ke go – tuż przed opusz cze niem bu -
dyn ku ko men dy Ame ry ka nin ła ma ną pol sz czy zną miał po wie dzieć, iż „nie miał szczę ścia,
że jest do pie ro 11 mie się cy w Pol sce i już go zła pa no, a in ni są po dwa la ta i nie ma ją po -
dob nych spraw. Po wie dział tak że, że je go ka rie ra się już skoń czy ła”160. Po opusz cze niu
ko men dy męż czyź ni by li ob ser wo wa ni przez funk cjo na riu szy Wy dzia łu „B”161. Dy plo -
ma ci spę dzi li noc praw do po dob nie w jed nym z byd go skich ho te li. We dług da nych De par -
ta men tu II MSW 5 stycz nia 1968 r. o godz. 3.00 Met zger dzwo nił z Bydgosz czy
do Am ba sa dy USA w War sza wie i po wia do mił o dwu na sto go dzin nym zatrzy ma niu przez
MO. Uprze dził rów nież, że z Byd gosz czy wy ja dą wcze śnie ra no (o godz. 5.02)162. 

Po wy pusz cze niu obu dy plo ma tów na wol ność nie za koń czy ła się pra ca funk cjo na -
riu szy byd go skie go kontr wy wia du. Wszyst kie wy ma ga ne do ku men ty i do wo dy rze czo -
we jesz cze tej sa mej no cy zo sta ły za wie zio ne do Wy dzia łu V De par ta men tu II MSW
przez kpt. Zbi gnie wa Sy no radz kie go i kie row ni ka Gru py VI Wy dzia łu II kpt. Je rze go Su -
char skie go163. Po do ko na niu oce ny otrzy ma nych do ku men tów164 oraz ko mi syj nym za -
bez pie cze niu za war to ści dwóch fil mów fo to gra ficz nych165, zo sta ły one na stęp nie
prze sła ne do Biu ra Śled cze go MSW1 66 w ce lu wszczę cia po stę po wa nia kar ne go w spra -
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157 W in nym do ku men cie, spo rzą dzo nym nie dłu go po wy pusz cze niu dy plo ma tów na wol ność, stwier -
dzo no, że Jef fer son pod pi sał pro to kół re wi zji. Ibi�dem, Szy fro gram nr 11 na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO
w Byd gosz czy do dy rek to ra De par ta men tu II MSW, 5 I 1968 r., godz. 3.05, k. 298.

158 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Z. Sy no radz kie go, b.d., k. 19.
159 Ibi�dem, Szy fro gram nr 11 na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy do dy rek to ra De par ta -

men tu II MSW, 5 I 1968 r., godz. 3.05, k. 298.
160 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka M. Lin ke go, 15 I 1968 r., k. 22.
161 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa in spek to ra Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy kpt. Z. Sy no radz kie go

do ty czą ca prze bie gu re ali za cji spra wy krypt. „Sty czeń 1968”, 5 II 1968 r., k. 10–11.
162 AIPN, 1585/4218, In for ma cja De par ta men tu II MSW do ty czą ca za trzy ma nia za stęp ców at taché

woj sko wych USA i Ka na dy w trak cie fo to gra fo wa nia obiek tu woj sko we go, sty czeń 1968 r., k. 16.
163 AIPN By, 084/2695, Mel du nek spe cjal ny na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy do na -

czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men tu II MSW, 4 I 1968 r., k. 300–301.
164 Ibi�dem, No tat ka kpt. Z. Sa re wi cza, 5 I 1968 r., k. 39–40. Au tor do ku men tu zwra cał uwa gę, że ka -

na dyj ski dy plo ma ta – choć od mó wił pod pi sa nia pro to ko łu re wi zji – przy znał się, że zna le zio ną przy nim
ma pę Byd gosz czy (z na nie sio ny mi na niej od ręcz ny mi ad no ta cja mi) otrzy mał w am ba sa dzie Ka na dy.

165 Ibi�dem, Pro to kół ko mi syj ne go otwar cia i wy ję cia fil mu fo to gra ficz ne go, 5 I 1968 r., k. 41.
166 Ibi�dem, Wy kaz ma te ria łów prze ka za nych do Biu ra Śled cze go MSW do ty czą cych ppłk. Met zge -

ra i ppłk. Jef fer so na, 6 I 1968 r., k. 166.

07_Rybarczyk:PA IPN 8  16.07.2018  18:40  Strona 208



wie bez praw ne go fo to gra fo wa nia obiek tów woj sko wych w Byd gosz czy167. Pra cow ni cy
byd go skie go kontr wy wia du przez na stęp ne kil ka dni ana li zo wa li zna le zio ne przy dy plo -
ma tach do ku men ty. Szcze gól ną uwa gę zwró co no na in struk cję wy wia dow czą, ja ką miał
przy so bie ppłk Met zger. Za wie ra ła ona okre śle nia nazw, skró tów i dys lo ka cję jed no stek
woj sko wych roz miesz czo nych w Byd gosz czy. Ozna cze nia te by ły po dob ne do sym bo li
znaj du ją cych się w ma te ria łach i na ma pach po cho dzą cych z tecz ki W. Al thof fa. O do -
brym roz po zna niu wy wia dow czym in fra struk tu ry woj sko wej przez Ame ry ka nów świad -
czy ła opi nia wy ra żo na przez na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy Ja na
Mi cha łow skie go: „Po rów nu jąc in struk cję wy wia dow czą Met zge ra z po sia da nym przez
tut[ej szy] wy dział wy ka zem dys lo ka cji jed no stek woj sko wych, stwier dzi li śmy tyl ko
minimal ne bra ki w ro ze zna niu wy wia dow czym dy plo ma tów”168. 

Kon ty nu owa no rów nież czyn no ści śled cze w te re nie, w tym tak że z udzia łem pra -
cow ni ków pro ku ra tu ry woj sko wej. W dniu 6 stycz nia 1968 r. czte ro oso bo wa gru pa ope -
ra cyj na Wy dzia łu II SB na pod sta wie in struk cji wy wia dow czej zna le zio nej
przy Met zge rze prze pro wa dzi ła wi zję lo kal ną prze bie gu tra sy pe ne tra cji do ko na nej przez
dy plo ma tów oraz spo rzą dzi ła do ku men ta cję fo to gra ficz ną. Czte ry dni póź niej gru pa ope -
ra cyj no -śled cza (kpt. Z. Sy no radz ki, kpt. M. Lin ke, por. J. Se ga tyń ski, chor. Wal ko wiak
z WSW) – pod nad zo rem wi ce pro ku ra to ra Na czel nej Pro ku ra tu ry WP ppłk. Zdzi sła wa
Bur dy – do ko na ła wi zji lo kal nej z wy ko rzy sta niem fo to gra fii po cho dzą cych z apa ra tów
fo to gra ficz nych zna le zio nych przy dy plo ma tach. Fil my z obu apa ra tów za wie ra ły ogó -
łem 49 zdjęć obiek tów woj sko wych z te re nu Byd gosz czy (36 wy ko na nych przez Jef fer -
so na i 13 zro bio nych przez Met zge ra). Człon kom gru py uda ło się usta lić wszyst kie
uwiecz nio ne obiek ty, a tak że miej sca, z któ rych je fo to gra fo wa no. Zdję cia wy ko na ne
pod czas wi zji lo kal nej wy ko rzy sta no do spo rzą dze nia al bu mu do wo dów rze czo wych.
Głów ne wnio ski z prze pro wa dzo nych czyn no ści spro wa dza ły się do te go, że obaj dy plo -
ma ci prze szli tra sę zgod nie z po sia da ną in struk cją wy wia dow czą, a wie le fo to gra fii zo -
sta ło zro bio nych przy sa mym par ka nie lub od le gło ści nie więk szej niż 70 me trów
od obiek tów woj sko wych. Świad czy ło to o da le ko po su nię tej nie kom pe ten cji i bra ku pro -
fe sjo na li zmu war tow ni ków obiek tów woj sko wych w Byd gosz czy. „Stwier dzo no, że
wszyst kie fo to gra fie wy ko na li oni w miej scach, gdzie znaj du ją się po ste run ki war tow ni -
ków, co jest do wo dem cał ko wi te go bra ku czuj no ści ze stro ny służ by war tow ni czej [...].
Dy plo ma ci prze szli pra wie ca łą tra sę i do pie ro przy wy ko ny wa niu ostat nich fo to gra fii
zo sta li uję ci przez służ bę war tow ni czą lot ni ska woj sko we go, któ ra by ła nie wąt pli wie
prze szko lo na w tym kie run ku”. W dniu 11 stycz nia 1968 r. ta sa ma gru pa ope ra cyj no -
-śled cza pod nad zo rem ppłk. Bur dy do ko na ła po raz dru gi wi zji lo kal nej, pod czas któ rej
od two rzo no prze bieg za trzy ma nia obu dy plo ma tów169. Po nad to w dniach 10–11 stycz -
nia 1968 r. prze słu cha no do pro to ko łu ofi ce rów i żoł nie rzy uczest ni czą cych w za trzy ma -
niu za stęp ców at taché, a w dniach 11 i 15 stycz nia 1968 r. ze zna nia zło ży li kpt. Sy no radz ki
i kpt. Lin ke. 
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167 Ibi�dem, Pi smo dy rek to ra De par ta men tu II MSW płk. M. Krup skie go do dy rek to ra Biu ra Śled cze -
go MSW płk. J. Cho mę tow skie go, 5 I 1968 r., k. 38.

168 Ibi�dem, Mel du nek sy tu acyj ny nr 2 na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy do na czel ni -
ka Wy dzia łu V De par ta men tu II MSW, 9 I 1968 r., k. 303.

169 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa in spek to ra Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy kpt. Z. Sy no radz kie go
do ty czą ca prze bie gu re ali za cji spra wy krypt. „Sty czeń 1968”, 5 II 1968 r., k. 11.
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Po ty go dniu od in cy den tu (11 stycz nia 1968 r.) am ba sa da ame ry kań ska zor ga ni zo wa -
ła kon fe ren cję pra so wą dla dzien ni ka rzy za gra nicz nych, pod czas któ rej po in for mo wa no
o de cy zji władz pol skich o wy da le niu Met zge ra (miał on opu ścić PRL do 16 stycz nia)170.
We dług wer sji przed sta wio nej przez rzecz ni ka am ba sa dy USA „4 stycz nia oko ło
godz. 15.15 ppłk Met zger spa ce ro wał wzdłuż głów nej uli cy w Byd gosz czy (oko ło 200 km
na pół noc od War sza wy) i mi nął wła śnie bu dy nek woj sko wy, kie dy zo stał aresz to wa ny.
Prze trzy my wa no go – wbrew je go wo li – aż do 5 stycz nia, nie po zwa la jąc za dzwo nić
do am ba sa dy ame ry kań skiej i prze mo cą zre wi do wa no”171. W ce lu prze ciw dzia ła nia ak -
cji in for ma cyj nej Ame ry ka nów Pol ska Agen cja Pra so wa w tym sa mym cza sie prze sła ła
dzien ni ka rzom oświad cze nie do ty czą ce oko licz no ści zwią za nych z in cy den tem byd go -
skim. W opi nii MSW ko re spon den ci za gra nicz ni nie przy chyl nie ko men to wa li dzia ła nia
Sta nów Zjed no czo nych (m.in. M. Zuc ker z As so cia ted Press stwier dził: „Ci wszy scy at -
taché woj sko wi to w grun cie rze czy szpie dzy, ty le że ofi cjal ni”). Nie któ rzy dzien ni ka rze
za gra nicz ni, np. B. Mar gu erit te z „Le Mon de”, mie li do cie kli wie indagować at taché kul -
tu ral ne go am ba sa dy USA Fi sche ra, któ ry na nie któ re py ta nia nie po tra fił udzie lić szcze -
gó ło wych in for ma cji172. Pod wa ża no jed nak tak że wer sję wy da rzeń przed sta wia ną przez
stro nę pol ską. Na przy kład I se kre tarz Am ba sa dy Fran cji w War sza wie de La co ste wy ra -
żał wąt pli wość, że „ta ki wy szko lo ny ofi cer, ja kim jest Met zger, dał się zła pać w tak pry -
mi tyw ny spo sób”173. Na to miast Mar gu erit te nie da wał wia ry w to, aby Met zger nosił
przy so bie do ku men ty po świad cza ją ce przy na leż ność do służ by wy wia dow czej.

„Bez pie ka” pro wa dzi ła w tym cza sie na słuch ra dio sta cji za gra nicz nych w ce lu od no to -
wa nia re ak cji wy wo ła nych wy da le niem ppłk. E. Met zge ra174. Przy kła do wo BBC 14 stycz -
nia 1968 r. wie czo rem – w dniu wy jaz du Met zge ra z Pol ski – po dała in for ma cję, że „obaj
at taché zo sta li aresz to wa ni pa rę dni te mu pod groź bą re wol we rów w po bli żu pew nej pol skiej
in sta la cji woj sko wej”175, by li prze trzy my wa ni przez pra wie dwa na ście go dzin, pod da ni
przymu so wej re wi zji oso bi stej oraz nie ze zwo lo no im na roz mo wę te le fo nicz ną z am ba sa -
da mi. Na to miast za chod nio nie miec ka sta cja ra dio wa Deut sche Wel le 15 stycz nia 1968 r. re -
la cjo no wa ła wy jazd ame ry kań skie go dy plo ma ty z Pol ski, któ ry stał się oka zją do swo istej
de mon stra cji jed no ści i so li dar no ści z wy da la nym Met zge rem ze stro ny in nych przed sta wi -
cie li dy plo ma tycz nych państw za chod nich. Na Okę ciu w War sza wie ze bra ło się bo wiem
licz ne gro no dy plo ma tów i at taché z kil ku am ba sad eu ro pej skich (pra cow ni cy am ba sad USA
i Ka na dy oraz przed sta wi cie le z am ba sad duń skiej i fran cu skiej, at taché woj sko wi państw
człon kow skich NATO) oraz pol scy i za gra nicz ni dzien ni ka rze1 76.
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170 Na stęp ne go dnia w ogól no pol skiej pra sie po da no in for ma cje o in cy den cie byd go skim i de cy zji
o wy da le niu ame ry kań skie go dy plo ma ty. Zob. Wy�da�le�nie�z Pol�ski�ame�ry�kań�skie�go�dy�plo�ma�ty, „Try bu -
na Lu du”, 12 I 1968 r.; Wy�da�le�nie� z Pol�ski� ame�ry�kań�skie�go� dy�plo�ma�ty, „Ilu stro wa ny Ku rier Pol -
ski”, 12 I 1968 r.; Wy�da�le�nie�z Pol�ski�ame�ry�kań�skie�go�dy�plo�ma�ty, „Ga ze ta Po mor ska”, 12 I 1968 r. 

171 AIPN, 1585/4218, Za łącz nik nr 1: „Spra woz da nia ko re spon den tów za chod nich”, b.d., k. 10.
172 Ibi�dem, In for ma cja De par ta men tu II MSW do ty czą ca re ak cji am ba sa dy USA oraz ko men ta rzy

za chod nich ko re spon den tów w związ ku z wy da le niem z Pol ski ppłk. E. Met zge ra, 12 I 1968 r., k. 7.
173 Ibi�dem, In for ma cja De par ta men tu II MSW do ty czą ca wy po wie dzi dy plo ma tów i ko re spon den -

tów za chod nich na te mat wy da le nia z Pol ski ppłk. E. Met zge ra, 13 I 1968 r., k. 13.
174 AIPN By, 084/2695, In for ma cja in spek to ra Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy kpt. I. No wic kie go

na te mat od gło sów zwią za nych ze spra wą dy plo ma tów E. Met zge ra i K.I. Jef fer so na, 7 II 1968 r., k. 314–317.
175 Ibi�dem, k. 314.
176 Ibi�dem, k. 315–316. Po twier dze nie in for ma cji Deut sche Wel le zob. ibi�dem, Biu le tyn we wnętrz -

ny nr 14/68 Ga bi ne tu Mi ni stra SW, 17 I 1968 r., k. 331.
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„Od lot puł kow ni ka”, czy li za pla no wa ne wznie ca nie szpie go ma nii

Aby nie wąt pli wy suk ces byd go skie go kontr wy wia du, ja kim by ło schwy ta nie dy plo -
ma tów za chod nich i uzy ska nie do wo dów świad czą cych o pro wa dze niu przez nich dzia -
łal no ści szpie gow skiej, był peł ny, mu siał zo stać zdys kon to wa ny pro pa gan do wo177.
W po ło wie stycz nia 1968 r. Te le wi zja Pol ska zre ali zo wa ła pół go dzin ny re por taż pt. „Od -
lot puł kow ni ka”178, po świę co ny dzia łal no ści szpie gow skiej za chod nich dy plo ma tów179.
W opar ciu o wy bra ne do ku men ty ope ra cyj ne, wy po wie dzi osób cy wil nych, kre owa nych
na bo ha te rów180 war tow ni ków peł nią cych służ bę na lot ni sku woj sko wym i na czel ni ka
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177 W stycz niu 1968 r. w MSW zo stał opra co wa ny „Plan pro pa gan do we go wy ko rzy sta nia do wo -
dów szpie gow skiej dzia łal no ści at taché woj sko wych USA w Pol sce”, któ ry za kła dał: 1. Wy da nie ko -
mu ni ka tu PAP na świe tla ją ce go in cy dent byd go ski i przed sta wia ją ce go mo ty wy wy da le nia Met zge ra
z Pol ski; 2. Opra co wa nie ar ty ku łu pu bli cy stycz ne go do ty czą ce go dzia łal no ści wy wia dów NATO w Pol -
sce (re ali za cję za mie rza no po wie rzyć K. Ką ko lo wi, a ar ty kuł miał uka zać się w „Kul tu rze” lub „Pra wie
i Ży ciu”, z moż li wo ścią prze dru ków w pra sie co dzien nej i wy ko rzy sta nia w dzien ni kach PR i TV lub
w te le wi zyj nych „Roz mo wach Wie czor nych” pro wa dzo nych przez K. Ką ko la. Sze rzej te spra wy mia -
ły zo stać omó wio ne w gazecie „W Służ bie Na ro du” i pra sie woj sko wej); 3. Opra co wa nie fil mu te le wi -
zyj ne go, z wy ko rzy sta niem po sia da nych do wo dów dzia łal no ści szpie gow skiej i świad ków zajść (dla
pod kre śle nia ran gi po sia da nych do ku men tów za mie rza no po wo łać przed sta wi cie la MON oraz „dla wy -
wo ła nia od po wied nie go wy dźwię ku spo łecz ne go” prze pro wa dzić wy wiad z jed nym ze zna nych do wód -
ców WP z wrze śnia 1939 r. „o sta nie bez pie czeń stwa ów cze sne go pań stwa i tra gicz nych dla ar mii
i lud no ści cy wil nej skut kach do kład ne go ro ze zna nia wy wia du hi tle row skie go i o pa trio tycz nym obo -
wiąz ku każ de go oby wa te la ści słej ochro ny ta jem nic woj sko wych i spraw obron no ści na sze go kra ju”.
Za war te w fil mie wy po wie dzi i ko men ta rze mia ły zo stać zi lu stro wa ne do bra ny mi frag men ta mi fil mów
ar chi wal nych, ukazu ją cy mi przy go to wa nia Bun de sweh ry do woj ny i re wi zjo ni stycz ną po sta wę po li ty -
ków za chod nio nie miec kich. Re ali za cję pro po no wa no po wie rzyć re dak to rom J. Am bro zie wi czo wi
i A. Ro wiń skie mu); 4. Po emi sji fil mu w te le wi zji i zre ali zo wa niu po zo sta łych punk tów pla nu, w „Poli -
ty ce” miał uka zać się ca ło ko lum no wy ar ty kuł „po świę co ny ame ry kań skiej dok try nie se lek tyw nej
koegzy sten cji i bu do wy mo stów («zmo dy fi ko wa nej po li ty ce z po zy cji si ły» – A. Ra pac ki) i wy ka zu ją -
cy – w świe tle po wyż szych pu bli ka cji, a tak że [spra wy] Stra wy i trój ką ta sto sun ków Wa szyng ton–Bonn–
Tel -Aviv oraz Wiet na mu – jej ob łud ny cha rak ter i za gro że nie bez pie czeń stwa i eg zy sten cji PRL”
(au to rem ar ty ku łu miał być K. Mał cu żyń ski lub Z. Bro nia rek). Zob. AIPN, 01299/248, Plan pro pa gan -
do we go wy ko rzy sta nia do wo dów szpie gow skiej dzia łal no ści at taché woj sko wych USA w Pol sce,
oprac. J.F., [sty czeń 1968 r.], k. 95–96.

178 Au to rem sce na riu sza i re ali za to rem fil mu był Je rzy Ale xan der, a za zdję cia od po wia dał An drzej
Mir ski. Je den z ro bo czych ty tu łów re por ta żu brzmiał: „Jedź i nie wra caj”. Ibi�dem, Szkic sce na riu sza pro -
gra mu te le wi zyj ne go pt. „Od jazd puł kow ni ka”, [sty czeń 1968 r.], k. 99.

179 War to w tym miej scu za sy gna li zo wać, że trzy la ta wcze śniej Te le wi zja Pol ska przy go to wa ła re -
por taż na te mat schwy ta nia G.F. Ca reya i J.W. Bor de na. Te mu sa me mu wy da rze niu – z ini cja ty wy
SB – zo stał po świę co ny ar ty kuł opu bli ko wa ny na ła mach byd go skiej ga ze ty po po łu dnio wej „Dzien nik
Wie czor ny”. AIPN By, 030/134, Spra woz da nie za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO w Byd gosz -
czy ds. bez pie czeń stwa za 1965 r., 18 I 1966 r., k. 47; ibi�dem, Spra woz da nie I za stęp cy ko men dan ta wo -
je wódz kie go MO w Byd gosz czy ds. SB za 1967 r., 30 I 1968 r., k. 175.

180 W Do wódz twie Wojsk Lot ni czych 11 I 1968 r. od by ła się uro czy stość de ko ra cji trzech żoł nie rzy
brą zo wym me da lem „Za za słu gi dla obron no ści kra ju”: ppor. Wie sła wa Urba ni ka, szer. Jana Front cza ka
i st. szer. Ja na No wiń skie go. W pra sie pod kre śla no, że „ma te ria ły szpie gow skie za miast do mo co daw -
ców zza Atlan ty ku tra fi ły w rę ce władz pol skich. A przy czy ni li się do te go zwy kli żoł nie rze. Ta cy sa mi,
ja kich jest w woj sku ty sią ce”. Dziel�ni�i czuj�ni�żoł�nie�rze�–�od�zna�cze�ni�brą�zo�wy�mi�me�da�la�mi�„Za za�słu�gi

dla�obron�no�ści�kra�ju”, „Żoł nierz Wol no ści”, 12 I 1968 r. Po nad to żoł nie rzy tych awan so wa no na wyż -
sze stop nie, nada no im od zna ki Wzo ro we go Żoł nie rza, a ZMS od zna czył ich srebr ny mi od zna ka mi
im. Jan ka Kra sic kie go. War�tow�nik� zde�ma�sko�wał� szpie�gów� z im�mu�ni�te�tem, „Dzien nik Wie czor ny”,
12 I 1968 r.; [nie za ty tu ło wa ny ar ty kuł wraz z ilu stra cją], „Dzien nik Wie czor ny”, 23 I 1968 r.; T. Żoł nie -
ro wicz, Czte�rech�dziel�nych, „Dzien nik Wie czor ny”, 26 I 1968 r.; Wzo�ro�wo�speł�ni�li�swój�pa�trio�tycz�ny�
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Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy zre kon stru owa no wy da rze nia, któ re ro ze gra ły
się 4 stycz nia 1968 r. Omó wio no tak że wcze śniej sze przy pad ki pe ne tra cji wy wia dow -
czej obiek tów woj sko wych roz miesz czo nych w Byd gosz czy i wo je wódz twie byd go skim
przez pra cow ni ków am ba sad państw za chod nich. Za pre zen to wa no rów nież po zy tyw ne
przy kła dy za cho wa nia się świad ków szpie gow skiej dzia łal no ści dy plo ma tów, któ re mia -
ły sta no wić ro dzaj swo iste go in struk ta żu dla wi dzów re por ta żu. Ze wzglę dów po li tycz -
nych i pro pa gan do wych zre zy gno wa no z pla no wa ne go wcze śniej18 1 za miesz cze nia
frag men tów wy wia du udzie lo ne go pol skie mu dzien ni ka rzo wi przez am ba sa do ra USA
J. Gro no uskie go. Wy ko rzy sta no na to miast frag men ty roz mo wy prze pro wa dzo nej ze
„skru szo nym” Ma ria nem Gwiaz dą, od by wa ją cym wy rok 12 lat po zba wie nia wol no ści
za dzia łal ność szpie gow ską na rzecz ob ce go wy wia du182.

Po mysł na re ali za cję re por ta żu te le wi zyj ne go zro dził się w MSW i wpi sy wał się
w trwa ją cy od kil ku lat plan pro mo wa nia osią ga nych wy ni ków i zna cze nia te go re sor tu
pod za rzą dem Mie czy sła wa Mo cza ra. Uzna no, że po przed nie przy pad ki dzia łal no ści wy -
wia dow czej dy plo ma tów za chod nich w wo je wódz twie byd go skim (Ca rey, Bor den,
Althoff i Parr) nie zo sta ły wy star cza ją co wy ko rzy sta ne pro pa gan do wo183. W związ ku
z tym – jak na pi sa no w jed nym z do ku men tów MSW – „ist nie je po trze ba po ka za nia spo -
łe czeń stwu szko dli wej i groź nej dla bez pie czeń stwa na sze go pań stwa i je go po ko jo we -
go roz wo ju dzia łal no ści dy plo ma tów woj sko wych, a szcze gól nie Ame ry ka nów, w ce lu
sta now cze go i sku tecz ne go prze ciw dzia ła nia za rów no ze stro ny MO i woj ska, jak rów -
nież – a mo że przede wszyst kim – ze stro ny spo łe czeń stwa. Cho dzi głów nie o wy czu le -
nie uwa gi spo łe czeń stwa na tę for mę wro giej dzia łal no ści, po ka za nie sku tecz no ści
pa trio tycz nej, czuj nej po sta wy oby wa tel skiej i wła ści we go po stę po wa nia w po dob nych
przy pad kach, na pod sta wie kon kret nych przy kła dów”184. Po nad to cho dzi ło o pod kre śle -
nie, że od po stawy każ de go z oby wa te li za le ży bez pie czeń stwo kra ju: „Zwy czaj ni lu dzie,
w tym dwóch chłop ców, sku tecz nie uniesz ko dli wi li an ty pol ską dzia łal ność wy so kich ofi -
ce rów ame ry kań skich, wy traw nych, wszech stron nie wy szko lo nych i do świad czo nych
wy wia dow ców woj sko wych. Ppłk. Met zger i Jef fer son ucie ka li jak nie pysz ni przed
szeregow ca mi WP, a sta ry wy wia dow ca ppłk Ca rey mu siał ska pi tu lo wać wo bec dwóch
mło dych har ce rzy”185. 

Za war tość me ry to rycz na ca łe go re por ta żu zo sta ła od po wied nio spre pa ro wa na przez
kie row nic two De par ta men tu II MSW, a wy stę pu ją ce w nim oso by ogra ni cza ły się wy -
łącz nie do ode gra nia roz pi sa nych uprzed nio ról. Przy kła do wo na czel nik byd go skie go
kontr wy wia du SB Jan Mi cha łow ski przed re ali za cją pro gra mu te le wi zyj ne go otrzy mał
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obowią�zek, „Żoł nierz Pol ski Lu do wej”, 13–15 I 1968 r.; K., Prze�stro�ga�dla�in�nych, „Żoł nierz Pol ski
Ludo wej”, 18–19 I 1968 r.; K., Bądź�my�czuj�ni!, „Żoł nierz Pol ski Lu do wej”, 20–22 I 1968 r.

181 AIPN, 01299/248, Szkic sce na riu sza pro gra mu te le wi zyj ne go pt. „Od jazd puł kow ni ka”, [sty -
czeń 1968 r.], k. 99.

182 Ibi�dem, Pi smo dy rek to ra De par ta men tu II MSW płk. M. Krup skie go do dy rek to ra Biu ra Śled cze -
go MSW płk. J. Cho mę tow skie go, 16 I 1968 r., k. 109.

183 Nie wiel ki ar ty kuł o za trzy ma niu ppłk. G. Ca reya w stycz niu 1965 r. zo stał opu bli ko wa ny
w bydgoskiej „po po łu dniów ce” po po nad dwóch la tach od zda rze nia. Zob. J. Jaś ko wiak, Agen�ci
w potrzasku, „Dzien nik Wie czor ny”, 20 IV 1967 r.

184 AIPN, 01299/248, Plan pro pa gan do we go wy ko rzy sta nia do wo dów szpie gow skiej dzia łal no ści
attaché woj sko wych USA w Pol sce, oprac. J.F., [sty czeń 1968 r.], k. 94.

185 Ibi�dem.
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z cen tra li MSW ści śle okre ślo ne wy tycz ne za wie ra ją ce za rów no py ta nia za da wa ne przez
re por ta ży stę, jak i treść od po wie dzi, ja kich miał udzie lić186. Py ta nia do ty czy ły: czę sto tli -
wo ści ak tyw no ści wy wia dow czej dy plo ma tów no to wa nej przez byd go ski kontr wy wiad,
me tod dzia ła nia wy da lo nych dy plo ma tów (w od po wie dzi Mi cha łow ski miał mó wić o ope -
ra cji krypt. „Wio sen ne po lo wa nie” w kwiet niu 1966 r., czy li zde kon spi ro wa niu dzia łal -
no ści szpie gow skiej kmdr. Al thof fa i ppłk. Par ra; okre ślo no rów nież, ja kie do ku men ty
zo sta ną po ka za ne w re por ta żu), ce lów czyn no ści roz po znaw czych pro wa dzo nych przez
at taché woj sko wych, związ ków po mię dzy dzia łal no ścią at taché a pra cą taj nych agen tów,
przy czy ny przy jaz du po cią giem dy plo ma tów do Byd gosz czy oraz spo so bu dzia ła nia
Metzge ra i je go po przed ni ków. Za le co no, aby Mi cha łow ski, od po wia da jąc na py ta nie do -
ty czą ce szpie gow skich me tod dzia ła nia dy plo ma tów za chod nich, użył m.in. na stę pu ją -
cych słów: „Me to dy te ni czym nie róż nią się od po stę po wa nia zło dziei, któ rzy
wy ko rzy stu jąc zmierzch dnia, pró bu ją do stać się do ob ce go miesz ka nia nie przez drzwi,
lecz przez okno, a ujaw nie ni usi łu ją zbiec. Na to miast uję ci utrud nia ją iden ty fi ka cję”187.
Mi cha łow ski wy ko nał wy tycz ne otrzy ma ne z MSW i do słow nie po wtó rzył do ka me ry
przy wo ła ne wy żej sfor mu ło wa nie. Re por taż „Od lot puł kow ni ka” zo stał wy emi to wa ny
w po rze naj wyż szej oglą dal no ści (godz. 19.50) w pią tek 26 stycz nia 1968 r. Kil ka dni
wcze śniej do kład ną in for ma cję o ter mi nie i po rze emi sji re por ta żu otrzy ma li sze fo wie
jed no stek wo je wódz kich SB w ce lu po in for mo wa nia o tym wszyst kich ko mó rek re sor tu
obro ny na ro do wej i spraw we wnętrz nych oraz „za in te re so wa nia au dy cją or ga ni za cji i za -
kła dów pra cy na ra żo nych na pe ne tra cję wy wia dow czą”188.

Po emi sji re por ta żu „Od lot puł kow ni ka” jed nost ki SB zo sta ły zo bo wią za ne do mo ni -
to ro wa nia ocen i re ak cji for mu ło wa nych przez opi nię pu blicz ną na tre ści za pre zen to wa -
ne w pro gra mie. Ogól nie moż na stwier dzić, że od zew czę ści spo łe czeń stwa pol skie go
wy wo ła ny emi sją pro gra mu speł nił ocze ki wa nia pro pa gan dy stów189. Jak z za do wo le niem
ra por to wał do De par ta men tu II MSW na czel nik byd go skie go kontr wy wia du Jan Mi cha -
łow ski: „Sze ro kie rze sze spo łe czeń stwa z wiel kim obu rze niem i po tę pie niem przy ję ły
fakt szpie gow skiej dzia łal no ści dy plo ma tów państw ka pi ta li stycz nych wo bec na sze go
kra ju. Część wy po wie dzi po zy tyw nych mia ła miej sce na róż ne go ro dza ju ze bra niach za -
łóg in sty tu cji i za kła dów pra cy. Na uwa gę za słu gu je po nad 30 wy po wie dzi in dy wi du al -
nych. [...] Z po szcze gól nych re la cji na le ży wnio sko wać, że ży cze niem spo łe czeń stwa jest
częst sze niż do tych czas nada wa nie te go ro dza ju au dy cji w ce lach in for mo wa nia, jak rów -
nież więk sze go wy czu le nia na sze go na ro du na spra wę pe ne tra cji i wro giej dzia łal no ści
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186 AIPN By, 084/2695, Te le fo no gram nr 5/68 na czel ni ka Wy dzia łu IX De par ta men tu II MSW
ppłk. J. Ryn kow skie go do na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy, 15 I 1968 r., k. 306–308.

187 Ibi�dem, k. 308. Cy to wa na wy po wiedź Mi cha łow skie go spo tka ła się z nie przy chyl nym przy ję ciem
przez dy plo ma tów USA. Zob. AIPN, 1585/4218, In for ma cja De par ta men tu II MSW do ty czą ca re ak cji
i wy po wie dzi w związ ku z te le wi zyj nym re por ta żem na te mat E. Met zge ra, 30 I 1968 r., k. 24.

188 Ibi�dem, Te le fo no gram nr 775/68 dy rek to ra De par ta men tu II MSW do za stęp cy ko men dan ta wo -
je wódz kie go MO ds. bez pie czeń stwa w Byd gosz czy, 23 I 1968 r., k. 309; ibi�dem, Te le fo no gram nr 11
dy rek to ra De par ta men tu II MSW do za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. bez pie czeń stwa
w Byd gosz czy, 25 I 1968 r., k. 310.

189 Ja ko swo iste wy róż nie nie dla efek tu pra cy pol skich dzien ni ka rzy re ali zu ją cych re por taż „Od lot
puł kow ni ka” moż na uznać fakt, że pra wa do je go emi sji za ku pi ła te le wi zja so wiec ka. Ibi�dem, Biu le tyn
we wnętrz ny nr 26/68 Ga bi ne tu Mi ni stra SW, 31 I 1968 r., k. 338. Re por taż wy so ko oce nio no tak że w pra -
sie. Zob. Od�lot�puł�kow�ni�ka, „Ży cie War sza wy”, 30 I 1968 r.
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ob cych wy wia dow ców”190. Mi cha łow ski ża ło wał je dy nie, że w pro gra mie nie zna la zło
się wię cej in for ma cji o zna cze niu im mu ni te tu dy plo ma tycz ne go, po nie waż więk szość
od no to wa nych wy po wie dzi wska zy wa ła na ko niecz ność po cią gnię cia dy plo ma tów do od -
po wie dzial no ści kar nej. Po zy tyw ną oce nę re por ta żu pod wzglę dem za sto so wa nia re guł
tzw. warsz ta tu dzien ni kar skie go for mu ło wa li za rów no nie któ rzy pol scy pu bli cy ści („te -
mat przed sta wio ny był w spo sób rze czo wy i po waż ny, wy raź nie od ci na ją cy się od ta niej
sen sa cji [...], au dy cja za spo ko iła za in te re so wa nia od bior ców i speł ni ła ro lę pe da go gicz -
ną”191), jak i ame ry kań scy dy plo ma ci prze by wa ją cy w Bia łym sto ku192 (au dy cja by ła „zna -
ko mi cie zmon to wa na i w prze ko ny wa ją cy spo sób zo bra zo wa ła to, co spo łe czeń stwu
chcia no prze ka zać”193).

Po dob ne spo strze że nia, po świę co ne re cep cji tre ści au dy cji te le wi zyj nej wśród
społeczeń stwa, for mu ło wa li sze fo wie wo je wódz kich jed no stek SB1 94. Pod kre śla no w nich,
że „Od lot puł kow ni ka” wzbu dził du że za in te re so wa nie (w wo je wódz twie lu bel skim w za -
kła do wych świe tli cach zor ga ni zo wa no zbio ro we oglą da nie prze zna czo ne dla pra cow ni -
ków nie po sia da ją cych te le wi zo ra19 5) i licz ne dys ku sje (w któ rych wska zy wa no m.in.
na za kła ma nie ra dio sta cji za gra nicz nych). Wy ni ka ło to z te go, że spo łe czeń stwo nie było
zo rien to wa ne w dzia łal no ści szpie gow skiej pro wa dzo nej przez za chod nich dyplo ma tów.
W opi nii SB wy emi to wa ny re por taż te le wi dzo wie uzna li za wia ry god ny i in te re su ją cy196.
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190 AIPN By, 084/2695, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy do na czel ni ka Wy -
dzia łu IX De par ta men tu II MSW do ty czą ce oce ny i przy ję cia przez spo łe czeń stwo re por ta żu fil mo we go
pt. „Od lot puł kow ni ka”, 2 II 1968 r., k. 312.

191 Ibi�dem, In for ma cja in spek to ra Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy kpt. I. No wic kie go na te mat
od gło sów zwią za nych ze spra wą dy plo ma tów E. Met zge ra i K.I. Jef fer so na, 7 II 1968 r., k. 317.

192 W dniu 26 I 1968 r. ofi cjal ną wi zy tę w Bia łym sto ku skła dał am ba sa dor USA J. Gro no uski. To -
wa rzy szy li mu trzej dy plo ma ci, m.in. II se kre tarz am ba sa dy oraz at taché na uko wy i rol ny. Spo tkał się
tam z wi ce prze wod ni czą cym i se kre ta rzem bia ło stoc kiej WRN. Zob. AMSZ, Z.9/75, W.2, T.AP.10,
Notatka E. Piet kie wi cza dla mi ni stra M. Na szkow skie go, 19 I 1968 r., b.p.

193 AIPN By, 084/2695, In for ma cja in spek to ra Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy kpt. I. No wic kie -
go na te mat od gło sów zwią za nych ze spra wą dy plo ma tów E. Met zge ra i K.I. Jef fer so na, 7 II 1968 r.,
k. 316. Od no to wa no, że re por taż zo stał na gra ny przez Ame ry ka nów na ta śmę ma gne to wi do wą i prze tłu -
ma czo ny na j. an giel ski. Nie któ rzy dy plo ma ci am ba sa dy USA (Fi scher, Swo ro buk, Wills) pod kre śla li, że
pol ska te le wi zja nie wy ko rzy sta ła w re por ta żu wy wia du z am ba sa do rem J. Gro no uskim, któ ry zo stał udzie -
lo ny pod czas po że gna nia ppłk. Met zge ra na lot ni sku. Ibi�dem, Biu le tyn we wnętrz ny nr 26/68 Ga bi ne tu
Mi ni stra SW, 31 I 1968 r., k. 338; AIPN, 1585/4218, In for ma cja De par ta men tu II MSW do ty czą ca re ak -
cji i wy po wie dzi w związ ku z te le wi zyj nym re por ta żem na te mat E. Met zge ra, 30 I 1968 r., k. 23–24.

194 Zob. m.in. AIPN, 01299/248, Pi smo I za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. bez pie czeń -
stwa w Ko sza li nie płk. B. Szy mań skie go, 13 II 1968 r., k. 38; ibi�dem, Pi smo na czel ni ka Wy dzia -
łu II KW MO w Olsz ty nie ppłk. B. Mał ka, 6 II 1968 r., k. 43; ibi�dem, Pi smo za stęp cy ko men dan ta
wo je wódz kie go MO ds. bez pie czeń stwa w Kra ko wie płk. S. Wa ła cha, 3 II 1968 r., k. 44–45; ibi�dem,
Pismo za stęp cy ko men dan ta miej skie go MO ds. bez pie czeń stwa w Ło dzi płk. L. Chru śliń skie go,
3 II 1968 r., k. 46–46v; ibi�dem, In for ma cja na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Zie lo nej Gó rze mjr. T. Woj -
ty nia ka, 5 II 1968 r., k. 47–50; ibi�dem, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w War sza wie ppłk. R. Ko -
brzyń skie go, marzec 1968 r., k. 71–72; ibi�dem, Mel du nek spe cjal ny I za stęp cy ko men dan ta
wo je wódz kie go MO ds. bez pie czeń stwa w Bia łym sto ku płk. K. Mo de lew skie go, 27 II 1968 r., k. 73–74;
ibidem, Pi smo za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. bez pie czeń stwa w Opo lu ppłk. J. Spi sa -
ka, 16 II 1968 r., k. 75–76; ibi�dem, Mel du nek na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Rze szo wie ppłk. M. Pie -
tru chy, 15 II 1968 r., k. 77–79.

195 Ibi�dem, Pi smo I za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO w Lu bli nie ds. bez pie czeń stwa
płk. M. Mo zga wy, 30 I 1968 r., k. 5.
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Pod kre śla no je go po glą do wy cha rak ter, da ją cy moż li wość za po zna nia się ze spe cy fi ką
dzia łal no ści wy wia dow czej. Do tych czas uka zu ją ce się ar ty ku ły pra so we po świę co ne tej
te ma ty ce za zwy czaj uzna wa no za nie prze ko ny wa ją ce. Pew ne wąt pli wo ści wzbu dzał je -
dy nie ma ło pro fe sjo nal ny spo sób dzia łal no ści ppłk. Met zge ra. Wśród od no to wa nych opi -
nii po ja wia ły się gło sy o po trze bie po wtó rze nia au dy cji w te le wi zji197, po prze dzo nej
za po wie dzią o da cie jej emi sji. Po stu lo wa no tak że, aby te le wi zja re ali zo wa ła wię cej po -
dob nych pro gra mów i aby by ły one nada wa ne w so bo ty lub nie dzie le, a więc w cza sie,
kie dy więk szość osób prze by wa w do mach i ma moż li wość oglą da nia te le wi zji198. Wśród
nie wie lu opi nii kry tycz nych wo bec tre ści za war tych w re por ta żu od no to wa no wy po wiedź
po znań skie go ad wo ka ta (w do ku men cie za ak cen to wa no rów nież je go na ro do wość ży -
dow ską) Sta ni sła wa Pie tra se wi cza, któ ry pod kre ślał wy ol brzy mia nie przez TVP zna cze -
nia obiek tów woj sko wych fo to gra fo wa nych przez dy plo ma tów. Po nad to stwier dził, że
rów nież pol scy at taché akre dy to wa ni w ob cych pań stwach zaj mu ją się szpie go stwem199.
W Byd gosz czy na to miast od no to wa no nie dwu znacz ną wy po wiedź nie zna ne go z na zwi -
ska je zu ity, że „nie na le ży się bać Ame ry ki, a ko goś in ne go”200.

Z nie wąt pli we go suk ce su au dy cji te le wi zyj nej za do wo lo ne by ło zarówno kie row nic -
two MSW, czy li ini cja to rzy re ali za cji pro gra mu201, jak i sze re go wi funk cjo na riu sze SB.
Speł nio ne bo wiem zo sta ły pla no wa ne za ło że nia, tj. skom pro mi to wa nie dy plo ma tów za -
chod nich (zwłasz cza Ame ry ka nów) oraz pro pa go wa nie wśród spo łe czeń stwa po sta wy
czuj no ści i dys cy pli ny wo bec wszel kich prze ja wów po dej rza nych za cho wań i zda rzeń202.
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196 Ibi�dem, Szy fro gram nr 69 I za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO w Ło dzi ds. bez pie czeń -
stwa płk. S. Mroz ka, 5 II 1968 r., k. 15.

197 Po stu lat po now nej emi sji re por ta żu wy ni kał z róż nych po wo dów, np. w po rze wy świe tla nia pro -
gra mu oko ło po ło wa miesz kań ców po wia tu ra dzie jow skie go (woj. byd go skie) by ła po zba wio na do pły -
wu prą du, a miesz kań cy Pod kar pa cia (po wia tów: le skie go, prze my skie go, sa noc kie go i ustrzyc kie go)
z po wo du bu rzy śnież nej zo sta li po zba wie ni sy gna łu te le wi zyj ne go. AIPN, 01299/248, Pi smo za stęp cy
ko men dan ta po wia to we go MO ds. bez pie czeń stwa w Ra dzie jo wie mjr. A. Le wan dow skie go, 30 I 1968 r.,
k. 30; ibi�dem, Mel du nek na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Rze szo wie ppłk. M. Pie tru chy, 15 II 1968 r.,
k. 77–79.

198 Ibi�dem, In for ma cja za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Po zna niu mjr. M. Ko no wal -
skiego do ty czą ca re ak cji spo łe czeń stwa w związ ku z au dy cją te le wi zyj ną pt. „Od lot puł kow ni ka”,
30 I 1968 r., k. 3.

199 Ibi�dem.
200 Ibi�dem, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy ppłk. J. Mi cha łow skie go,

2 II 1968 r., k. 16.
201 W pi śmie prze sła nym do kie row nic twa Te le wi zji Pol skiej wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych

R. Ma te jew ski dzię ko wał pra cow ni kom re ali zu ją cym spra woz da nia te le wi zyj ne z pro ce su Je rze go Strawy
i re por taż o in cy den cie byd go skim „za peł ne zro zu mie nie na szych za mie rzeń pro fi lak tycz no -pro pa gan -
do wych i po moc w ich re ali za cji” i przy go to wa nie au dy cji o „du żych war to ściach po li tycz no -wy cho -
waw czych”. AIPN, 01299/463, Pi smo wi ce mi ni stra spraw we wnętrz nych R. Ma te jew skie go
do wi ce pre ze sa Ko mi te tu ds. Ra dia i Te le wi zji S. Ste fań skie go, ma rzec 1968 r., k. 7.

202 Zre ali zo wa nie i wy emi to wa nie pro gra mu te le wi zyj ne go mia ło osią gnąć na stę pu ją ce ce le pro pa -
gan do we: „Ujaw nić i skom pro mi to wać cha rak ter i me to dy wy wia dow czej dzia łal no ści dy plo ma tów woj -
sko wych państw NATO, ich za in te re so wa nia oraz wy ka zać za gro że nie dla bez pie czeń stwa PRL […],
wy ka zać kie row ni czą ro lę Ame ry ka nów w sys te mie wy wia dow czym państw za chod nich […], skom pro -
mi to wać ośrod ki an ty pol skiej i an ty ko mu ni stycz nej pro pa gan dy na Za cho dzie, któ re po da jąc fał szy we
oko licz no ści za trzy ma nia oraz wy da le nia Met zge ra, usi ło wa ły wy ko rzy stać in cy dent do szka lo wa nia
PRL […], wy czu lić spo łe czeń stwo, a przede wszyst kim służ by po wo ła ne do strze że nia kra ju oraz ośrod -
ki i śro do wi ska na ra żo ne na in fil tra cję prze ciw ni ka, na for my pe ne tra cji sto so wa ne przez dy plo ma tów 
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Na czel nik zie lo no gór skie go kontr wy wia du pod kre ślał, że „nada na au dy cja «Od lot puł -
kow ni ka», w okre sie wzma ga nia się agre syw no ści USA w świe cie, przede wszyst kim
dała po waż ne efek ty po li tycz ne. Nie wąt pli wie wnie sie rów nież re al ny przy czy nek
do zwięk sze nia czuj no ści w spo łe czeń stwie”203. W opi nii lu bel skich funk cjo na riu szy SB
wy emi to wa ny re por taż „stwa rza do bry kli mat do pra cy, una ocz nia wie lu oso bom sto pień
za gro że nia istot nych dzie dzin na sze go ży cia ze stro ny prze ciw ni ka, stwa rza bar dziej ko -
rzyst ną płasz czy znę do roz mów z ludź mi, w tym tak że z oso ba mi, któ re an ga żo wa ne są
do re ali za cji róż ne go ty pu za dań na od cin ku zwią za nym z kon tro lą dy plo ma tów i cu dzo -
ziem ców. Oce nia my, iż re por taż ten speł nił po ży tecz ną ro lę po przez za in te re so wa nie spo -
łe czeń stwa pro ble ma ty ką na szej pra cy, a tak że bar dziej wy czu lił za in te re so wa ne gru py
osób na po trze bę ochro ny obiek tów na ra żo nych na pe ne tra cję wy wia dow czą, prze strze -
ga nie za sad ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo wej”204.

Jed nym z re zul ta tów emi sji re por ta żu „Od lot puł kow ni ka” był wzrost na stro jów
podejrz li wo ści i swo istej szpie go ma nii wśród nie któ rych przed sta wi cie li spo łe czeń stwa
pol skie go. W cy to wa nym wcze śniej mel dun ku na czel nik Wy dzia łu II KW MO w Byd -
gosz czy Jan Mi cha łow ski z za do wo le niem przyj mo wał, że „po za trzy ma niu dy plo ma tów
i ogło sze niu te go wy da rze nia w pra sie [za uwa żo no] […] fakt wzmo żo nej czuj no ści i ak -
tyw no ści spo łe czeń stwa w kie run ku unie moż li wie nia te go ro dza ju dzia łal no ści. Do po -
szcze gól nych jed no stek na na szym te re nie zgła sza ły się już oso by mel du ją ce
o fo to gra fo wa niu przez tu ry stów – cu dzo ziem ców róż nych obiek tów, a tak że o po dej rza -
nym za cho wa niu się oby wa te li pol skich. Świad czy to już o jaw nym zro zu mie niu pro ble -
mu czuj no ści, za ję ciu od po wied nie go sta no wi ska przez nie któ re śro do wi ska
spo łe czeń stwa byd go skie go”205. Po dob ne na stro je da ło się za uwa żyć pod czas na ra dy ko -
men dan tów Stra ży Prze my sło wej z byd go skich za kła dów prze my sło wych, od by tej na po -
cząt ku lu te go 1968 r. Przed sta wi ciel Byd go skich Za kła dów Elek tro me cha nicz nych
„Bel ma”, mó wiąc o na stro jach pa nu ją cych wśród za ło gi za kła du, pod kre ślił, że „nie któ -
rzy pra cow ni cy wy ra ża ją się, że «zła pa li 2 szpie gów», a do za kła du przy jeż dża ją róż ne
de le ga cje za gra nicz ne, cho dzą po za kła dzie i kto ich kon tro lu je. Kto ich kon tro lu je, z kim
np. się spo ty ka ją w ho te lu itd.”206. Da lej wspo mniał o dzia łal no ści szpie gow skiej inż. Je -
rze go Stra wy, któ ra by ła na gło śnio na przez ów cze sne me dia. Funk cjo na riusz Stra ży Prze -
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(a tak że tu ry stów) […], po ka zać przy kła dy wła ści wej po sta wy spo łe czeń stwa i spo so by sku tecz ne go,
zgod ne go z pra wem prze ciw dzia ła nia wro giej pe ne tra cji na sze go kra ju”. Z re la cji jed no stek te re no wych
SB wy ni ka ło, że re por taż „wy wo łał rzad ko no to wa ne za in te re so wa nie i zo stał przy ję ty przez spo łe czeń -
stwo bar dzo po zy tyw nie, a za tem w peł ni osią gnię to za mie rzo ne efek ty pro pa gan do we”, a po nad to „re -
por taż wy zwo lił oby wa tel ską tro skę i od po wie dzial ność za stan za bez pie cze nia obiek tów woj sko wych
i go spo dar czych oraz ta jem nic pań stwo wych i służ bo wych”. Wie le osób za czę ło zgła szać się do SB z in -
for ma cja mi o fo to gra fu ją cych cu dzo ziem cach. AIPN, 01299/248, In for ma cja do ty czą ca spo łecz nych re -
per ku sji w związ ku z au dy cją te le wi zyj ną pt. „Od lot puł kow ni ka”, 20 II 1968 r., k. 102–103.

203 Ibi�dem, In for ma cja na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Zie lo nej Gó rze mjr. T. Woj ty nia -
ka, 30 I 1968 r., k. 10.

204 Ibi�dem, Pi smo I za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO w Lu bli nie ds. bez pie czeń stwa
płk. M. Mo zga wy, 30 I 1968 r., k. 7.

205 AIPN By, 084/2695, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy do na czel ni ka
Wydziału IX De par ta men tu II MSW do ty czą ce oce ny i przy ję cia przez spo łe czeń stwo re por ta żu fil mo -
we go pt. „Od lot puł kow ni ka”, 2 II 1968 r., k. 312–313.

206 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa st. in spek to ra WIOP MSW mjr. S. Suł kow skie go z na ra dy ko men dan -
tów Stra ży Prze my sło wej re jo nu Byd goszcz, 2 II 1968 r., k. 319.
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my sło wej w Byd go skich Za kła dach Prze my słu Gu mo we go „Kau czuk” mó wił, że „ro -
bot ni cy za kła du oraz pra cow ni cy umy sło wi wy ra ża ją za do wo le nie z uję cia szpie gów, ale
jed no cze śnie oba wia ją się, że wy wiad za chod ni dys po nu je tak do kład ny mi da ny mi wy -
wia dow czy mi. Wszyst kie oso by […] za da wa ły […] py ta nie, jak to by ło moż li we zdo być
ta kie in for ma cje o po ło że niu obiek tów woj sko wych?”207. Po dob ną opi nię for mu ło wał
dru gi przed sta wi ciel byd go skiej „Bel my”: „Pra cow ni cy za kła du wy ra ża li zdzi wie nie i jed -
no cze śnie obu rze nie, jak to mo gło się stać, że przed sta wi cie le pla ców ki dy plo ma tycz nej
po sia da li tak do kład nie roz pra co wa ne da ne dot[yczą ce] po ło że nia obiek tów woj sko wych
na te re nie mia sta Byd gosz czy”208. Straż nik z Za kła dów Che micz nych w Byd gosz czy ża -
ło wał, że „spra wy zwal cza nia szpie go stwa jesz cze zbyt ma ło tra fia ją do świa do mo ści
spo łe czeń stwa pol skie go, a szcze gól nie – byd go skie go. […] O ile spo łe czeń stwo bę dzie
wie dzieć o tych spra wach, to na pew no or ga nom MO po mo że, jak po mo gło przy in nych
oka zjach. […] Wy pa dek uję cia szpie ga ame ry kań skie go przez war tow ni ka woj sko we go
po waż nie zmo bi li zo wał war tow ni ków Stra ży Prze my sło wej do służ by w ochro nie za kła -
du”209. De le gat straż ni ków z Byd go skiej Fa bry ki Ka bli in for mo wał, że „pra cow ni cy za -
kła du w roz mo wach wy ra ża li wąt pli wość, iż jest to nie moż li we, aby przed sta wi cie le
pla ców ki dy plo ma tycz nej w swo jej ro bo cie nie ko rzy sta li z po mo cy nie któ rych miesz -
kań ców Byd gosz czy. Po win no się ich ujaw nić i uka rać. […] Ostat nio da je się za uwa żyć
w przed się bior stwach brak dys cy pli ny w po stę po wa niu z do ku men ta cją tech nicz ną, szcze -
gól nie w od nie sie niu do do ku men ta cji bu dow la nej, na któ rej bar dzo czę sto na nie sio na
jest peł na lo ka li za cja za kła du. Dy rek cja za kła du […] bar dzo ła two wy da je ze zwo le nia
na wy no sze nie pra cow ni kom umy sło wym róż nej do ku men ta cji do pra cy w do mu,
co może być przy czy ną ujaw nie nia ta jem ni cy służ bo wej, a mo że na wet pań stwo wej”210.
Pracow nik stra ży w Za kła dach Ra dio wych „El tra” w Byd gosz czy wy ra ził za nie po ko je -
nie, że „sły szał, [iż] szo sa w re jo nie lot ni ska – wg no we go pro jek tu – ma być wy bu do -
wa na na na sy pie, wo bec cze go prze jeż dża ją cy dy plo ma ci bę dą mieć do bry wgląd
na lot ni sko woj sko we”211. 

*  *  *

Po gor sze nie re la cji pol sko -ame ry kań skich w la tach sześć dzie sią tych, ma ją ce zwią -
zek za rów no z na pię tą sy tu acją mię dzy na ro do wą oraz groź bą wy bu chu kon flik tu nu kle -
ar ne go, jak i po rzu ce niem przez eki pę go muł kow ską po stu la tów li be ra li za cji ustro ju
spo łecz no -po li tycz ne go PRL, wpły nę ło na oży wie nie dzia łal no ści roz po znaw czo -wy wia -
dow czej ze stro ny za chod nich pla có wek dy plo ma tycz nych akre dy to wa nych w Pol sce.
Sta no wi ło to wy zwa nie dla pol skie go kontr wy wia du, któ re go funk cjo na riu sze by li od -
po wie dzial ni za sku tecz ne neu tra li zo wa nie za gro że nia pły ną ce go ze stro ny agen tów ob -
cych służb wy wia dow czych. Ze sta wie nie opi sa nych w ar ty ku le przy pad ków schwy ta nia
za chod nich dy plo ma tów pod czas pro wa dze nia czyn no ści roz po znaw czych na te re nie wo -
je wódz twa byd go skie go po zwa la na po czy nie nie kil ku spo strze żeń. 
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207 Ibi�dem, k. 319–320.
208 Ibi�dem, k. 319.
209 Ibi�dem.
210 Ibi�dem.
211 Ibi�dem.
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Na przy kła dzie pe ne tra cji wy wia dow czych byd go skie go lot ni ska moż na za uwa żyć,
że w cią gu trzech lat ulep szo no sys tem szko le nia ka dry ofi cer skiej i żoł nie rzy, co zna laz -
ło wy raz w znacz nej po pra wie wy peł nia nia obo wiąz ków przez war tow ni ków strze gą cych
obiek tu woj sko we go. O ile w 1965 r. da le ko po su nię ta in do len cja funk cjo na riu szy MO
i żoł nie rzy nie mal do pro wa dzi ła do zu peł nej kom pro mi ta cji pol skie go sys te mu ochro ny
kontr wy wia dow czej, o tyle trzy la ta póź niej ze schwy ta ny mi dy plo ma ta mi po stę po wa no
już zde cy do wa nie bar dziej pro fe sjo nal nie. Po nad to dzię ki otrzy ma niu in for ma cji wy prze -
dza ją cych z MSW byd go ski kontr wy wiad na po cząt ku stycz nia 1968 r. spo dzie wał się
obec no ści za chod nich dy plo ma tów, co rów nież świad czy ło o do brze funk cjo nu ją cym sys -
te mie i lep szym wy szko le niu funk cjo na riu szy. Wy raź na zmia na na stą pi ła także na od cin -
ku pro pa gan dy, po nie waż w 1968 r. wo kół za trzy ma nia at taché zor ga ni zo wa no kam pa nię
me dial ną, któ rej głów nym ce lem by ło ugrun to wa nie w opi nii pu blicz nej po czu cia za gro -
że nia ze stro ny za chod nich dy plo ma tów (czy sze rzej: cu dzo ziem ców) i roz bu dze nie po -
wszech nej czuj no ści. Trzy la ta wcze śniej wła dze nie zde cy do wa ły się na roz pę ta nie
me dial nej na gon ki w nie mal iden tycz nej sy tu acji, co za pew ne wy ni ka ło z jesz cze sto sun -
ko wo po praw ne go sta nu re la cji pol sko -ame ry kań skich. 

Do ku men ty wy two rzo ne przez kontr wy wiad cy wil ny PRL i zgro ma dzo ne w IPN po -
zwo li ły nie tyl ko na opi sa nie ru ty no wych dzia łań funk cjo na riu szy SB wo bec za chod nich
dy plo ma tów. Umoż li wi ły rów nież – a mo że przede wszyst kim – od two rze nie prak ty ki
dzia ła nia w po sta ci kom bi na cji ope ra cyj nych, czy li pro wo ka cji zmie rza ją cych do zdo -
by cia do wo dów ma te rial nych po świad cza ją cych pro wa dze nie przez za chod nich at taché
dzia łal no ści szpie gow skiej. Ści śle taj ny cha rak ter po dej mo wa nych przez kontr wy wiad
ope ra cji wy mie rzo nych w dy plo ma tów z państw ka pi ta li stycz nych po wo do wał, że rów -
nież w do ku men tach we wnętrz nych SB i opra co wa niach szko le nio wych po słu gi wa no się
wer sją ofi cjal nie przy ję tą, któ ra od bie ga ła od rze czy wi ste go prze bie gu zda rzeń. Za po -
bie ga no w ten spo sób ujaw nie niu za rów no za sto so wa nych me tod ope ra cyj nych, jak
i faktów ła ma nia obo wią zu ją ce go pra wa – kra jo we go i mię dzy na ro do we go. Stąd też
na histo ry ku, któ ry po dej mu je się opi sa nia hi sto rii dzia łal no ści kontr wy wia du PRL, cią -
ży obo wią zek szcze gól nej dba ło ści o prze pro wa dze nie kry ty ki we wnętrz nej za cho wa -
nych do ku men tów i – w mia rę moż li wo ści – do cie ra nie i wy ko rzy stywa nie ar chi wa liów
spo za MSW, któ re po zwo lą zwe ry fi ko wać treść es bec kich ra por tów. W na szym przy pad -
ku ta ką kom ple men tar ną ro lę ode gra ła do ku men ta cja po cho dzą ca z Ar chi wum MSZ, któ -
ra za wie ra ła in for ma cje po zwa la ją ce na po waż ne uzu peł nie nie lub zu peł ne
sfal sy fi ko wa nie nie któ rych wia do mo ści po cho dzą cych z ma te ria łów pro we nien cji
resortowej. Po zo sta je jed nak uczu cie nie do sy tu i pew ność, że te ma ty ka omó wio na
w niniej szym ar ty ku le nie zo sta ła wy czer pa na i ocze ku je na ko lej ne go hi sto ry ka.
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S T R E S Z C Z E N I E

Ce lem ni niej sze go ar ty ku łu jest za pre zen to wa nie spe cy fi ki prze cho wy wa nej w za so bie Ar chi -
wum IPN w War sza wie i Byd gosz czy do ku men ta cji kontr wy wia du cy wil ne go PRL. Na przy kła -
dzie wo je wódz twa byd go skie go omó wio no zwal cza nie dzia łal no ści szpie gow skiej pro wa dzo nej
przez za chod nich dy plo ma tów w la tach sześć dzie sią tych. Przy bli żo no  pod sta wo we za gad nie nia
zwią za ne ze sta tu sem dy plo ma tycz nym at taché woj sko wych i pro wa dzo ną przez nich dzia łal no -
ścią roz po znaw czo -wy wia dow czą na te re nie PRL. Opi sa no dwie  od mien ne od sie bie ope ra cje
wywia dow cze prze pro wa dzo ne przez za chod nich at taché woj sko wych w la tach 1965–1966
w Bydgosz czy. Po le ga ły one na ob ser wa cji lot ni ska woj sko we go i sa mo lo tów oraz na do ko na niu
prze jaz du roz po znaw cze go w po bli żu pol skich i so wiec kich jed no stek woj sko wych zlo ka li zo wa -
nych na te re nie kil ku wo je wództw. Przed sta wio no rów nież oko licz no ści schwy ta nia dwóch za -
chod nich at taché fo to gra fu ją cych in fra struk tu rę woj sko wą w Byd gosz czy w stycz niu 1968 r. Zdo -
by te wcze śniej do świad cze nia uła twi ły  za trzy ma nie obu dy plo ma tów wraz ze sprzę tem
fo to gra ficz nym i ma te ria ła mi szpie gow ski mi. Schwy ta nie dy plo ma tów da ło pod sta wę do prze pro -
wa dze nia me dial nej kam pa nii pro pa gan do wej. Jej ce lem by ło zni we lo wa nie w spo łe czeń stwie sym -
pa tii do państw kapitalistycznych po przez zde ma sko wa nie dzia łal no ści szpie gow skiej dyplo ma -
tów za chod nich w PRL.  

Sło wa klu czo we: attaché, dyplomata, działalność szpiegowska, kontrwywiad, NATO, Służba
Bezpieczeństwa, Bydgoszcz, USA.

S U M M A R y

The aim of this article is to present the specifics of the documentation of the Civil
Counterintelligence Service of the People’s Republic of Poland, currently stored in the Archives of
the Institute of National Remembrance in Warsaw and Bydgoszcz. The Voivodship of Bydgoszcz
served as an example to discuss how espionage activities carried out by Western diplomats were
combatted in the 1960s. Basic issues related to the diplomatic status of military attachés and their
exploratory and intelligence activities in the territory of the People’s Republic of Poland were
discussed. Two contrary exploratory and intelligence operations carried out by Western military
attachés in Bydgoszcz in the years 1965–1966 were described. They consisted in the observation
of a military airport and airplanes, as well as the carrying out of an exploratory ride within the
vicinity of Polish and Soviet military units based in the territory of several voivodeships. The article
also presents the circumstances under which two Western attachés were captured, while taking
photographs of the military infrastructure in Bydgoszcz in 1968. The formerly gathered experiences
made it easier to detain both diplomats with photographic equipment and espionage material. After
both diplomats had been captured, a propaganda campaign was carried out in the media. Its
objective was to eliminate any inclination for the capitalist countries among the citizens by revealing
the espionage activities of the Western diplomats in the People’s Republic of Poland. 

Key words: attaché, diplomat, espionage, counterintelligence, NATO, Security Service,
Bydgoszcz, USA.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 10, Warszawa 2017, s. 221–262

Małgorzata Krupecka USJK

(Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego)

Warszawska Pielgrzymka Piesza
w świetle 

dokumentów operacyjnych
Służby Bezpieczeństwa

znajdujących się w zbiorach
Archiwum Instytutu Pamięci

Narodowej w Warszawie

Wsys te mie ko mu ni stycz nym piel grzym ka sta ła się ze swo jej na tu ry – na wet bez
udo stęp nia nia prze strze ni dla ha seł kon te stu ją cych sys tem – dzia łal no ścią wy -
mie rzo ną w to ta li tar ną wła dzę. Fe no men ten był po dwój nie sprzecz ny z lo gi -

ką ustro ju: po pierw sze – ba zu ją ce go na ate istycz nej wi zji świa ta, po dru gie – dą żą ce go
do frag men ta ry za cji ży cia spo łecz ne go, po nie waż po dzie lo ny mi ła twiej jest rzą dzić. Rów -
no cze śnie po li ty ka wo bec pie szych piel grzy mek by ła wy zna cza na ak tu al ny mi tren da mi
w po li ty ce wy zna nio wej pań stwa.

Ni niej sze opra co wa nie ba zu je na ana li zie ma te ria łów ar chi wal nych prze cho wy wa -
nych w zbio rach war szaw skie go IPN i wy two rzo nych w więk szo ści przez sto łecz ny apa -
rat bez pie czeń stwa, przede wszyst kim przez funk cjo na riu szy Mi ni ster stwa Spraw
We wnętrz nych. Są to rów nież do ku men ty nad sy ła ne z te re nu do cen tra li, zwłasz cza
w cza sie, gdy piel grzym ka wę dro wa ła z War sza wy do Czę sto cho wy. Jest to ma te riał nie -
zmier nie waż ny, choć jed no stron ny. Da je on – mi mo bra ków – dość szcze gó ło wy ob raz
sił i środ ków an ga żo wa nych co rocz nie przez wła dze ko mu ni stycz ne do wal ki z tra dy cją
pie sze go piel grzy mo wa nia na Ja sną Gó rę.

Naj wcze śniej sze ma te ria ły na po dej mo wa ny te mat, któ re uda ło się od na leźć w ar chi -
wach cen tra li IPN, po cho dzą z lat 1947–19531. Tecz ka za gad nie nio wo -obiek to wa, li czą -
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ca 288 kart, do ty czy za bez pie cze nia nie tyl ko uro czy sto ści w Czę sto cho wie, lecz tak że
w in nych sank tu ariach ma ryj nych w Pol sce. La ta 1953–1962, 1977–1982 i od 1985 r.
sta no wią lu kę w ma te ria le ar chi wal nym. Piel grzym ki z lat 1963–1976 są udo ku men to -
wa ne sto sun ko wo ob szer nie.

Pierw sze la ta po woj nie

Do tych czas prze ba da ne ma te ria ły z lat 1947–1953 nie przy no szą wie dzy o prze bie gu
pie szej piel grzym ki ani o jej – po słu gu jąc się ję zy kiem służb spe cjal nych – ope ra cyj nym
za bez pie cze niu przez apa rat bez pie czeń stwa na tra sie wę drów ki. Po świad cza ją na to miast
je go du że za in te re so wa nie sy tu acją w Czę sto cho wie pod czas wi ta nia piel grzy mek, w tym
war szaw skiej.

No wa wła dza bar dzo się oba wia ła uro czy sto ści 15 sierp nia, tra dy cyj nie ko ja rzo nych
ja ko upa mięt nie nie Cu du nad Wi słą z 1920 r. Te le fo no gram z Mi ni ster stwa Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go do wo je wódz kich urzę dów bez pie czeń stwa pu blicz ne go z 12 sierp -
nia 1947 r. na ka zy wał ob ser wa cję 15 sierp nia sy tu acji w ko ścio łach w ca łym kra ju,
a 14 sierp nia MBP ro ze sła ło do wo je wództw po le ce nie, że by na 15 sierp nia wy sła no
do Czę sto cho wy agen tu rę, dzię ki któ rej bę dzie moż li we roz po zna nie sy tu acji
w dniach 14–15 sierp nia. Z od po wie dzi, któ re na de szły z kil ku wo je wódz kich UBP, wy -
ni ka, że po le ce nie przy szło zbyt póź no, w związ ku z czym nie z każ de go mia sta uda ło
się na czas zor ga ni zo wać wy sła nie taj nych współ pra cow ni ków do Czę sto cho wy.
Z Wrocła wia po je chał agent ps. „Je rzy Mor ski”2.

Nie któ re wy dzia ły wo je wódz kie (np. WUBP w War sza wie) de le go wa ły swo ich pra -
cow ni ków, któ rzy „na wią za li kon takt w dniu 14 bm. z piel grzy ma mi po wi ta ny mi przez
za kon ni ka o nie zna nym im na zwi sku na stę pu ją cy mi sło wa mi: «Je stem nie zmier nie wzru -
szo ny, że wi dzę tak licz ną piel grzym kę z War sza wy, szcze gól nie w okre sie tak cięż kim
dla nas, ka to li ków, kie dy to ko mu nizm chce za wład nąć i znisz czyć wia rę ka to lic ką».
W na stęp nym dniu je den z za kon ni ków wy gło sił ka za nie, w któ rym ja sno i otwar cie wy -
stą pił prze ciw ko so cja li zmo wi i ko mu ni zmo wi, któ re zwal cza ją Ko ściół, jed no cze śnie
oświad czył, że Ko ściół ka te go rycz nie za bra nia wstę po wa nia w sze re gi ich związ ków.
A ci, któ rzy są w tych sze re gach, niech się na wró cą, bo przyj dzie sąd osta tecz ny, a za nim
za gła da dla nich. Po mi mo tak ostrych słów ko men ta rzy wśród słu cha ją cych nie za uwa -
żo no. W przy pad ko wej roz mo wie po mię dzy księ dzem a piel grzy ma mi na wią zał roz mo -
wę je den z pra cow ni ków i za py tał księ dza, dla cze go za kon ni cy na ra ża ją się swo imi
wy po wie dzia mi. Ksiądz na to od po wie dział: «To jest mi ła ofia ra dla Bo ga, a lud, któ ry
ze brał się z ca łe go kra ju i sły szał to, te go nikt im nie za bie rze»”3.

W 1948 r. pod ję to ak cję pro fi lak tycz ną w ce lu za po bie że nia piel grzym kom do róż -
nych sank tu ariów. O szcze gó łach do ku men ty nie mó wią.

W 1949 r. pie sza piel grzym ka wy ru sza ła z War sza wy bez po śred nio po de kre cie
z 5 sierp nia, ude rza ją cym w Ko ściół po przez nie ko rzyst ną zmia nę prze pi sów przed wo -

Małgorzata Krupecka USJK
H

is
to

r
ia

 i
 u

st
r

ó
j

222

2 AIPN, 01283/481/CD, Ra port spe cjal ny sze fa WUBP we Wrocławiu płk. F. Grzy bow skie go
z przebie gu dnia 15 VIII 1947 r. na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go prze sła ny do dy rek to ra
Departamen tu V MBP, 20 VIII 1947 r., k. 19. 

3 Ibi�dem, Pi smo z WUBP w War sza wie do na czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men tu V MBP,
29 VIII 1947 r., k. 18.

08_Krupecka:PA IPN 9  16.07.2018  18:42  Strona 222



jen nej usta wy o sto wa rzy sze niach. Prze ba da ne do tąd do ku men ty nie za wie ra ją in for ma -
cji o prze bie gu pie szej piel grzym ki – z wy jąt kiem jed ne go do nie sie nia, po twier dza ją ce -
go wyj ście piel grzym ki z War sza wy 6 sierp nia4. Da ją one na to miast ob raz nad zwy czaj nej
mo bi li za cji for ma cji woj sko wych i mi li cyj nych w Czę sto cho wie, na wy pa dek gdy by
pielgrzym ka prze ro dzi ła się w ma ni fe sta cję prze ciw ko no we mu ustro jo wi.

Ma so wy na pływ piel grzy mów do Czę sto cho wy w 1949 r. – nie tyl ko wę dru ją cych
pie szo – praw do po dob nie za sko czył wła dze ko mu ni stycz ne. O sy tu acji, ja kiej moż na się
by ło spo dzie wać w Czę sto cho wie, świad czy m.in. te le fo no gram z WUBP w Kiel cach
nada ny do War sza wy już 7 sierp nia – ty dzień przed głów ny mi uro czy sto ścia mi: „W Czę -
sto cho wie no tu je się co raz więk szy na pływ piel grzy mek wa go na mi spe cjal nie re zer wo -
wa ny mi. Po cią gi przy cho dzą prze ła do wa ne, a pa sa że ro wie ja dą na stop niach i da chach.
Pro szę mi ni ster stwo o in ter wen cję w Mi ni ster stwie Ko mu ni ka cji”5.

Funk cjo na riu sze UBP z in nych miast, np. z Po zna nia6, zo sta li skie ro wa ni do dys po -
zy cji sze fa Po wia to we go Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Czę sto cho wie. W mie -
ście skon cen tro wa no: kom pa nię spe cjal ną 7. puł ku KBW, kom pa nię MO z KW MO
w Kiel cach, ba ta lion KBW w skła dzie: kom pa nia ba ta lio nu spe cjal ne go i kom pa nia Szko -
ły Ofi cer skiej KBW. Do dat ko wo w stan go to wo ści po sta wio no od dzia ły KBW w Ka to -
wi cach oraz wszyst kie stra że fa brycz ne w Czę sto cho wie7. Po nad to zmo bi li zo wa no
300 funk cjo na riu szy MO i 61 człon ków OR MO8, 30 wy wia dow ców MO, 115 funk cjo -
na riu szy UB9. Do za bez pie cze nia Miej skie go i Po wia to we go Ko mi te tu PZPR przy -
dzielono po dwie dwu dzie sto oso bo we gru py funk cjo na riu szy MO10.

Ra port z prze bie gu uro czy sto ści na Ja snej Gó rze w dniach 14–15 sierp nia 1949 r. zo -
stał prze sła ny wi ce mi ni stro wi bez pie czeń stwa pu blicz ne go gen. Ro ma no wi Rom kow -
skie mu11. Do ku ment ak cen to wał głów nie „agre syw ną po li ty kę kle ru”, uwi dacz nia ją cą się
w „an ty de mo kra tycz nych” ka za niach, przede wszyst kim trzech du chow nych: ge ne ra ła
pau li nów o. Mar kie wi cza, miej sco we go pre fek ta ks. Sta ni sła wa Pa ra sia, bp. Sta ni sła wa
Czaj ki. Wśród piel grzy mów – zda niem ppłk. Wik to ra He re ra – „przy tła cza ją cą więk szość
sta no wił ele ment wiej ski”12, rów no cze śnie jed nak spo śród miej sco wej lud no ści „dość
licz nie był re pre zen to wa ny ele ment ro bot ni czy”13. Wbrew prze wi dy wa niom władz
uroczy sto ści od by ły się w zu peł nym spo ko ju, „bez żad nych za kłó ceń po rząd ku”14.
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4 Ibi�dem, Do nie sie nie źró dła ps. „Sła wiń ska”, k. 52.
5 Ibi�dem, Te le fo no gram z WUBP w Kiel cach, 7 VIII 1949 r., k. 6.
6 Por. np. ibi�dem, Te le fo no gram za stęp cy sze fa WUBP w Po zna niu mjr. Ro ma niu ka do gen. Rom -

kow skie go, 10 VIII 1949 r., k. 138: „Mel du ję wy ko na nie te le fo no gra mu z dn[ia] 10 VIII [19]49 r. do ty -
czą ce go skie ro wa nia do dys po zy cji sze fa PUBP w Czę sto cho wie funk cjo na riu szy tut[ej sze go] urzę du”.

7 Ibi�dem, Plan woj sko we go za bez pie cze nia dzia łań za po bie gaw czych w Czę sto cho wie, 14–15 VIII
1949 r., k. 25–26.

8 Ibi�dem, Plan za bez pie cze nia po rząd ku w Czę sto cho wie od 13 do 16 VIII 1949 r., k. 37–38.
9 Ibi�dem, Plan za bez pie cze nia uro czy sto ści ko ściel nych w dniach 15 i 26 VIII oraz 8 IX 1949 r.

w Czę sto cho wie, k. 32–36.
10 Ibi�dem, Plan woj sko we go za bez pie cze nia dzia łań za po bie gaw czych w Czę sto cho wie, 14–15 VIII

1949 r., k. 28–31.
11 Ibi�dem, Pi smo dy rek to ra De par ta men tu V MBP, 16 VIII 1949 r., k. 106.
12 Ibi�dem, Ra port na czel ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu V MBP ppłk. He re ra o prze bie gu uro czy -

sto ści ko ściel nych w Czę sto cho wie w dniach 14–15 VIII 1949 r., k. 107.
13 Ibi�dem.
14 Ibi�dem.
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Za wywie sze nie bez ze zwo le nia z wie ży ja sno gór skiej fla gi pa pie skiej – czy li fla gi
„obcego pań stwa” – wła dze czę sto chow skie mia ły 16 sierp nia po po łu dniu wy mie rzyć
klasz to ro wi ka rę pie nięż ną.

W dniach 14–16 sierp nia 1950 r. przed sta wi ciel Wy dzia łu V De par ta men tu V MBP
zo stał wy de le go wa ny do Czę sto cho wy, że by do wo dzić ak cją za bez pie cza nia uro czy sto -
ści. Jak do no sił w ra por cie: „W myśl opra co wa ne go pla nu pra cow ni cy ope ra cyj ni WUBP
z Ka to wic w licz bie 60 lu dzi i funk cjo na riu sze służ by śled czej MO z Ka to wic przy by li
do Czę sto cho wy dn[ia] 14 o godz. 12.00. Z pra cow ni ka mi ty mi od by łem od pra wę, wy -
dzie la jąc kie row ni ków grup i przy dzie la jąc obiek ty do ob słu gi wa nia. Tym pra cow ni kom,
któ rzy mie li peł nić służ bę w ob rę bie klasz to ru, za bro ni łem bra nia ze so bą bro ni.
O godz. 13.30 wszy scy ob ję li po wie rzo ne im od cin ki”15. Rów no cze śnie „uczę sto tli wio -
no” spo tka nia z agen tu rą, od któ rej uzy ska no pro gram uro czy sto ści.

W tym cza sie zwięk szał się na pływ piel grzy mów. We dług cy to wa ne go ra por tu „naj -
licz niej sza by ła piel grzym ka z War sza wy, li czą ca oko ło 3000 lu dzi. Pro wa dzi li ją księ ża
pau li ni z War sza wy. Piel grzy mi war szaw scy by li en tu zja stycz nie wi ta ni. Nie śli trans pa -
rent z na pi sem «Ślu bu je my wier ność Mat ce Bo żej»”16.

Z ro ku na rok co raz skru pu lat niej gro ma dzo ne by ły tek sty ka zań wy gła sza nych
na trasie piel grzy mek oraz 14 i 15 sierp nia na Ja snej Gó rze17. „Bez pie ka” sta ra ła się zebrać
ste no gra my wszyst kich kon fe ren cji czy prze mó wień, acz kol wiek szcze gól nie za in te re -
so wa na by ła prze mó wie nia mi pry ma sa Ste fa na Wy szyń skie go wy gła sza ny mi 6 sierp nia
w War sza wie pod czas po że gna nia piel grzym ki oraz 14 sierp nia na Ja snej Gó rze pod czas
po wi ta nia pąt ni ków18.

Z ze bra nych ma te ria łów do wia du je my się np., że w sierp niu 1947 r. pau lin o. Po li -
karp, „bar dzo wpraw ny w mo wie i wy ra fi no wa ny kle cha”19, prze ma wiał do róż nych piel -
grzy mów, „szka lu jąc na każ dym kro ku pol skość”20. Tak że w 1947 r. dość ob szer nie
cy to wa no sło wa bp. Teo do ra Ku bi ny, któ ry 15 sierp nia miał wy gło sić ka za nie „w du chu
an ty pań stwo wym”, wspo mi na jąc m.in. o prze peł nio nych wię zie niach21. W 1950 r. – jak
za no to wa li funk cjo na riu sze UB – „o godz. 11.50 ka za nie wy gło sił o. Mar kie wicz,
gen. zako nu oo. pau li nów, ka za nie nie za wie ra ło wro gich ak cen tów, nie mniej ka zno dzie -
ja ata ko wał bez boż ni ków i bez boż ni ce, po rów nu jąc tych że ze zwie rzę ta mi. W go dzi nach
po po łu dnio wych pró bo wa no za in spi ro wać cud, jed nak że plot ka zo sta ła bez spe cjal nych
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15 Ibi�dem, Ra port z wy jaz du służ bo we go do Czę sto cho wy w dniach 14–16 VIII 1950 r. prze sła ny
do na czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men tu V MBP mjr. Dzie mi do ka, 16 VIII 1950 r., k. 174.

16 Ibi�dem.
17 Por. np. AIPN, 01283/480/CD, Ste no gram ka za nia wy gło szo ne go 14 VIII 1967 r. przez o. Ko sia -

ka na Ja snej Gó rze, k. 399–406; ibi�dem, Ste no gram ka za nia wy gło szo ne go 14 VIII 1967 r. przez bp. Mu -
sie la w cza sie Ape lu Ja sno gór skie go, k. 407–409; ibi�dem, Ste no gram Ape lu Ja sno gór skie go,
któ ry 15 VIII 1967 r. prze pro wa dził o. Krau ze, k. 410–411; ibi�dem, Ste no gram ka za nia wy gło szo ne -
go 15 VIII 1967 r. przez o. Ła no we go, k. 422–430.

18 Por. np. ibi�dem, Tekst prze mó wie nia kar dy na ła Wy szyń skie go wy gło szo ne go 6 VIII 1967 r.
w koście le św. Du cha w War sza wie w związ ku z wy ru sze niem 251. pie szej piel grzym ki z War sza wy
do Czę sto cho wy, k. 326–331; ibi�dem, Ste no gram prze mó wie nia kar dy na ła Wy szyń skie go na po wi ta -
nie 251. piel grzym ki war szaw skiej wy gło szo nego 14 VIII 1967 r. na Ja snej Gó rze, k. 397–398.

19 AIPN, 01283/481/CD, Piel grzym ki do Czę sto cho wy w la tach 1947–1953, k. 10.
20 Ibi�dem.
21 Ibi�dem, Ra port kie row ni ka Sek cji 5 Wy dzia łu V UBP m.st. War sza wy R. Ja ni szew skie go do na -

czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men tu V MBP w War sza wie, 19 VIII 1947 r., k. 29. 
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trud no ści zde men to wa na, jed ną oso bę sze rzą cą plot kę za trzy ma no”22. Jed ną oso bę za -
trzy ma no też za szep ta ną pro pa gan dę23.

Na ewen tu al ne cu da no wa wła dza by ła wów czas bar dzo wy czu lo na. Za le d wie rok
wcze śniej, w lip cu 1949 r., na ob ra zie Mat ki Bo żej w ka te drze lu bel skiej po ja wi ły się łzy.
Cud lu bel ski spo wo do wał gwał tow ną re ak cję władz – z blo ka dą do stę pu do mia sta włącz -
nie – w ce lu nie do pusz cze nia do roz prze strze nia nia się w Pol sce wia do mo ści o tym nie -
wy god nym z ate istycz ne go punk tu wi dze nia wy da rze niu.

W 1951 r. w Czę sto cho wie „nie stwier dzo no prób wy wo ła nia cu dów czy in ne go ro -
dza ju pro wo ka cji, ani też wro gich wy po wie dzi i ko men ta rzy w for mie agi ta cji”24, na to -
miast pod czas głów nej uro czy sto ści, ce le bro wa nej przez bp. Zdzi sła wa Go liń skie go,
ka za nie wy gło sił bp Czaj ka, któ ry „mó wił du żo o kul cie, ja kim na ród pol ski ota cza Mat -
kę Bo ską za jej do broć dla Pol ski. Mó wiąc o tej do bro ci, przy po mniał, że gdy miesz kań -
cy war szaw scy prze ży wa li cięż kie cza sy, wte dy nad War sza wą uka zał się krzyż i Mat ka
Bo ska z ko ro ną, któ ra uwol ni ła nę ka ny lud (miał tu na my śli tzw. Cud nad Wi słą). Da lej
na wo ły wał do mo dlitw do Najśw[ięt szej] Pan ny o szczę ście dla na szej Oj czy zny. Wspo -
mniał rów nież o ge hen nie ostat niej woj ny. Mó wił, że śmierć mę czeń ska i cier pie nia na -
ro du są rów nież for mą wal ki o wia rę. «Ofia ra mi za wia rę – po wie dział – by ły cier pie nia
w Oświę ci miach, Maj dan kach i Ka ty niach»”25. Z ko lei 15 sierp nia 1951 r. bp Go liń ski
pod czas wie czor ne go na bo żeń stwa „w swym ka za niu bar dzo moc no po sta wił za gad nie -
nie pod nie sie nia po zio mu ży cia re li gij ne go, mo ral no ści chrze ści jań skiej, spe cjal nie zaś
ka to lic kie go wy cho wa nia mło dzie ży, w sło wach: «Na le ży do pil no wać, aby wa sze dzie -
ci cho dzi ły na lek cje re li gii, a je śli w da nej szko le nie ma już ta kich lek cji, na le ży lek cje
te prze nieść do ko ścio ła». Oprócz te go ka za nie Go liń skie go mie ści ło się w ra mach te -
ma ty ki re li gij nej i nie za wie ra ło wro gich ak cen tów”26.

Wie czo rem 14 sierp nia 1951 r. prze mó wie nie po wi tal ne wy gło sił bp czę sto chow ski
Czaj ka i „szcze gól nie wi tał piel grzym kę z War sza wy, któ ra, jak się wy ra ził, mi mo wiel -
kich utrud nień przy by ła do Czę sto cho wy, aby zło żyć hołd Ma ryi”27.

W 1952 r. źró dło ps. „So wa” do star czy ło in for ma cję o przy by ciu piel grzym ki war -
szaw skiej do Czę sto cho wy. Licz bę osób, któ re ze sto li cy do tar ły na Ja sną Gó rę, osza co -
wa ło na 2200–2500 osób. Przy nie śli oni „trzy du że wień ce z szar fa mi o na pi sach
mó wią cych, że War sza wa od da je hołd Kró lo wej Ko ro ny Pol skiej, że mło dzież War sza -
wy ślu bu je Kró lo wej Ko ro ny Pol skiej. Wień ce te zo sta ły za wie szo ne na szczy cie klasz -
to ru”28. Z piel grzym ką war szaw ską sym bo licz nie przy był pry mas Wy szyń ski
w to wa rzy stwie bp. Cho ro mań skie go. We dług źró dła ps. „So wa” w go dzi nach po po łu -
dnio wych w klasz to rze od by ła się oko licz no ścio wa kon fe ren cja epi sko pa tu Pol ski, pod -
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22 Ibi�dem, No tat ka in for ma cyj na o prze bie gu uro czy sto ści w dniu 15 VIII 1950 r., k. 160–161.
23 Ibi�dem, Ra port z wy jaz du służ bo we go do Czę sto cho wy w dniach 14–16 VIII 1950 r. prze sła ny

do na czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men tu V MBP mjr. Dzie mi do ka, 16 VIII 1950 r., k. 175.
24 Ibi�dem, Ra port spe cjal ny WUBP w Ka to wi cach do ty czą cy uro czy sto ści ko ściel nych w dniu

15 VIII 1951 r. w Czę sto cho wie i Pie ka rach Ślą skich prze sła ny do na czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men -
tu V MBP w War sza wie, 16 VIII 1951 r., k. 245.

25 Ibi�dem.
26 Ibi�dem.
27 Ibi�dem, Ra port spe cjal ny na czel ni ka Wy dzia łu V WUBP w Ka to wi cach por. C. Stan kie wi cza prze -

sła ny do na czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men tu V MBP w War sza wie, 15 VIII 1952 r., k. 256.
28 Ibi�dem, Do nie sie nie źró dła ps. „So wa”, 19 VIII 1952 r., k. 267.
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czas któ rej pry mas przed sta wił te zy swo ich trzech prze mó wień z 15 sierp nia. OZI
ps. „Sowa” do no si ło, że „w ko łach ka to lic kich Czę sto cho wy ca łość tych prze mó wień,
skon den so wa na w prze mó wie niu wie czor nym, oce nia na jest ja ko ogło sze nie de kla ra cji
praw oby wa te la w Pol sce przez pry ma sa, wy ra zi cie la po glą dów i sta no wi ska epi sko pa tu
Pol ski”29. Draż li we dla wła dzy mia ło być zwłasz cza prze mó wie nie wie czor ne, roz po -
wszech nio ne do użyt ku księ ży w for mie dru ko wa nej. „Pod kre ślić trze ba – jak kon ty nu -
owa ło OZI ps. „So wa” – że prze mó wie nie to mia ło sil ne ak cen ty i spe cy ficz ną opra wę
z obiek tyw nych wa run ków miej sco wych (zmierzch, ilu mi na cja klasz to ru, od po wied nie
ak cen to wa nie po szcze gól nych ustę pów prze mó wie nia, pod kre śla nie słów, po wta rza nie
słów i wer se tów Ewan ge lii, ope ro wa nie sy no ni ma mi, po rów na nia mi i stwa rza nie sy tu -
acji dla do my słów słu cha czy)”30. Pry mas mó wił m.in. o pra wie do ży cia i god ne go by tu,
mi ło ści, praw dy, wol no ści i wła sno ści31.

Nie le gal na piel grzym ka

In te re su ją cym i pierw szym sto sun ko wo do brze udo ku men to wa nym przy pad kiem jest
je dy na w la tach po wo jen nych piel grzym ka uzna na za „nie le gal ną”, czy li 247. War szaw -
ska Piel grzym ka Pie sza w 1963 r. Zo sta ła ona za ka za na pod pre tek stem zwięk szo nej licz -
by za cho ro wań na ospę – zwłasz cza na Dol nym Ślą sku.

Ko pię do ku men tu sze fa SB na m.st. War sza wę płk. W. Kasz ku ra pod su mo wu ją ce go
27 sierp nia piel grzym kę – na po le ce nie wi ce mi ni stra Szlach ci ca – otrzy ma ło 14 osób:
pre mier Jó zef Cy ran kie wicz, se kre tarz KC PZPR Ze non Klisz ko, se kre tarz KC PZPR
Ry szard Strze lec ki, se kre tarz KW PZPR w Ka to wi cach Edward Gie rek, I se kre tarz
KW PZPR w War sza wie Wa len ty Tit kow, I se kre tarz KW PZPR woj. war szaw skie go Ma -
rian Ja wor ski, kie row nik Wy dzia łu Ad mi ni stra cyj ne go KC PZPR gen. Ka zi mierz Wi ta -
szew ski, za stęp ca kie row ni ka Wy dzia łu Ad mi ni stra cyj ne go KC PZPR Wie sław Ociep ka,
prze wod ni czą cy Pre zy dium RN m.st. War sza wy Ja nusz Za rzyc ki, mi ni ster zdro wia Jerzy
Szta chel ski, ko men dant głów ny MO Ry szard Do bie szak, dy rek tor De par ta men tu Spo -
łecz no -Ad mi ni stra cyj ne go MSW Hen ryk Chmie lew ski, wi ce dy rek tor De par ta men -
tu IV MSW Hen ryk Pię tek, z ra mie nia Woj ska Pol skie go gen. Woj ciech Ja ru zel ski32.
Na zwi sko gen. Ja ru zel skie go zo sta ło na koń cu roz dziel ni ka do pi sa ne od ręcz nie.

Wspo mnia na in for ma cja ujaw nia gro no de cy den tów, któ rzy 31 lip ca pod ję li de cy zję
o nie wy da niu zgo dy na piel grzym kę: „Na kon fe ren cji w skła dzie: kie row nik Urzę du Spraw
We wnętrz nych tow. Le wan dow ski, na czel nik Wy dzia łu Urzę du Spraw We wnętrz nych
tow. Ma tu szew ski oraz kie row nik Wy dzia łu do spraw Wy znań tow. Ko chań ski w opar ciu
o de cy zję De par ta men tu Spo łecz no -Ad mi ni stra cyj ne go MSW usta li li, że Urząd ds. Wy -
znań na wnio sek oo. pau li nów wy da de cy zję od mow ną, uza sad nio ną epi de mią ospy”33.
Po wyż sze sta no wi sko 31 lip ca prze sła no prze oro wi klasz to ru pau li nów o. Ku bi ko wi.
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29 Ibi�dem.
30 Ibi�dem, k. 268.
31 Por. ibi�dem, Syn te za prze mó wie nia pry ma sa Wy szyń skie go, k. 259–266.
32 AIPN, 01283/480/CD, Pi smo za stęp cy ko men dan ta MO m.st. War sza wy ds. BP ppłk. S. Sła wiń -

skie go do dy rek to ra Ga bi ne tu Mi ni stra Spraw We wnętrz nych płk. Paw la ka, 27 VIII 1963 r., k. 6.
33 Ibi�dem, In for ma cja za stęp cy ko men dan ta MO m.st. War sza wy ds. BP płk. W. Kasz ku ra do ty czą -

ca war szaw skiej piel grzym ki pie szej do Czę sto cho wy, zor ga ni zo wa nej nie le gal nie przez oo. pau li nów
w War sza wie, 27 VIII 1963 r., k. 8.
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Z in ne go do ku men tu wy ni ka, że po cząt ko wo – po zło że niu przez o. Ku bi ka 5 lip ca
pi sma do Wy dzia łu Spraw We wnętrz nych DRN War sza wa -Śród mie ście – za mie rza no
udzie lić zgo dy na wymarsz piel grzym ki, z pew ny mi ob ostrze nia mi or ga ni za cyj ny mi za -
pro po no wa ny mi przez pro ku ra tu rę w Grój cu w związ ku ze śmier tel nym wy pad kiem, ja -
ki miał miej sce pod czas piel grzym ki w 1961 r. Tak za de cy do wa no pod czas na ra dy
w Urzę dzie ds. Wy znań z udzia łem wi ce dy rek to ra UdsW Boh da na, przed sta wi cie la
Depar ta men tu Spo łecz no -Ad mi ni stra cyj ne go MSW Wój ci ka i kie row ni ka USW Le wan -
dow skie go. Zgod nie z ty mi usta le nia mi 20 lip ca prze pro wa dzo no z o. Ku bi kiem roz mo -
wę w WSW DRN i za żą da no do dat ko wych da nych na te mat piel grzym ki. Pi smem
z 23 lip ca o. Ku bik prze ka zał wy ma ga ne in for ma cje. Jed nak na stęp ne go dnia przed sta -
wi ciel De par ta men tu Spo łecz no -Ad mi ni stra cyj ne go MSW Wój cik za wia do mił Urząd
Spraw We wnętrz nych, że wy da nie de cy zji dotyczącej piel grzym ki trze ba prze ło żyć 
o 2–3 dni3 4. Na stęp nie od by ła się opi sa na wy żej na ra da z 31 lip ca, skut ku ją ca za ka zem
or ga ni zo wa nia piel grzym ki. Od wo ła nie o. Ku bi ka zło żo ne na stęp ne go dnia, tzn. 1 sierp -
nia, zo sta ło od rzu co ne.

Za sta na wia fakt, że de cy zja od mow na w spra wie piel grzym ki zo sta ła pod ję ta na
szczeblu MSW 31 lip ca, a już 1 sierp nia ku ria war szaw ska wy sto so wa ła do pro bosz czów
i rek to rów ko ścio łów m.st. War sza wy ko mu ni kat – pod pi sa ny przez kanc le rza ku -
rii – w któ rym za wia da mia ła, że „z uwa gi na ko niecz ność za cho wa nia ostroż no ści wo -
bec nie bez pie czeń stwa epi de mii ospy tra dy cyj na war szaw ska piel grzym ka pie sza
do Czę sto cho wy w br. wy jąt ko wo nie od bę dzie się. Wia do mość po wyż szą na le ży prze -
ka zać wier nym”35. Do tych cza so wy stan wie dzy nie po zwa la od po wie dzieć na py ta nie,
z czy jej ini cja ty wy bądź pod czy im na ci skiem ku ria war szaw ska z ta kim po śpie chem ro -
ze sła ła po wyż szy ko mu ni kat. Dla or ga ni za to rów piel grzym ki był to bo le sny cios, mi mo
to z piel grzym ki nie zre zy gno wa li. Słusz nie ro zu mo wa li, że je śli raz piel grzym ka się nie
od bę dzie, w na stęp nych la tach wła dze wy ko rzy sta ją to ja ko pre ce dens i bę dą znaj do wać
ko lej ne pre tek sty do nie udzie le nia zgo dy.

W Wy dzia le ds. Wy znań 2 sierp nia prze pro wa dzo no z o. Ku bi kiem roz mo wę ostrze -
gaw czą. W ko lej nych dniach, 3 i 5 sierp nia, pró bo wa no wy wrzeć na cisk na bp. Dą brow -
skie go i bp. Cho ro mań skie go: „Dnia 3 sierp nia prze wod ni czą cy Pre zy dium Sto łecz nej
Ra dy Na ro do wej tow. Ja nusz Za rzyc ki prze pro wa dził roz mo wę z bi sku pem Dą brow skim,
w cza sie któ rej za wia do mił go, że na od wo ła nie o. Ku bi ka bę dzie od po wiedź pod trzy -
mu ją ca sta no wi sko WSW Pre zy dium DRN War sza wa -Śród mie ście”36. Bi skup – zda niem
au to ra cy to wa ne go do ku men tu – nie kwe stio no wał de cy zji, „pro sił tyl ko, by w pi śmie
od mow nym by ła pod kre ślo na spra wa epi de mii oraz że de cy zja do ty czy piel grzym ki pie -
szej tyl ko w ro ku bie żą cym”37. Te go sa me go dnia po wia do mio no o. Ku bi ka, że za skar -
żo ną de cy zję utrzy mu je się w mo cy. Dzień póź niej (w nie dzie lę) o. Ku bik od czy tał
z am bo ny de cy zję Urzę du Spraw We wnętrz nych, a w ko men ta rzu „su ge styw nie” za chę -
cał wier nych do uda nia się do Czę sto cho wy „w spo sób in dy wi du al ny”. Pau li ni nie od -
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34 AIPN, 1585/4718, In for ma cja wi ce dy rek to ra De par ta men tu IV MSW płk. H. Pięt ka do ty czą ca
war szaw skiej pie szej piel grzym ki do Czę sto cho wy, 29 VIII 1963 r., k. 8–14.

35 AIPN, 01283/480/CD, Pi smo kanc le rza Ku rii Me tro po li tal nej War szaw skiej, 1 VIII 1963 r., k. 42.
36 AIPN, 1585/4718, In for ma cja wi ce dy rek to ra De par ta men tu IV MSW płk. H. Pięt ka do ty czą ca

war szaw skiej pie szej piel grzym ki do Czę sto cho wy, 29 VIII 1963 r., k. 9.
37 Ibi�dem.
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czy ta li na to miast ko mu ni ka tu ku rii war szaw skiej. Prze pro wa dzo ne 5 sierp nia przez UdsW
i WdsW roz mo wy z bi sku pa mi Cho ro mań skim i Dą brow skim oraz o. Ku bi kiem nie przy -
nio sły za mie rzo ne go przez wła dze re zul ta tu. Te go sa me go dnia o. Ku bik „prze słał za po -
śred nic twem Ali cji Rost kow skiej (sę dzia Są du Po wia to we go dla War sza wy -Pra gi)
pi sem ny pro test prze ciw ko de cy zji od ma wia ją cej ze zwo le nia na od by cie piel grzym ki”38.

Wy marsz piel grzym ki 6 sierp nia po prze dzi ła msza świę ta od pra wio na o godz. 6.30
w ko ście le św. Du cha przy ul. Dłu giej. Ka za nie wy gło sił bp Je rzy Mo dze lew ski, któ ry
„apo te ozu jąc zna cze nie piel grzym ki”, stwier dził m.in., że jest ona „wy ra zem du cho wych
sił na ro du, zbio ro we go po świę ce nia w in ten cji oj czy zny i Ko ścio ła”39. Za chę cał do „gre -
mial ne go sta wie nia się w Czę sto cho wie”40, gdzie piel grzy mów po wi ta kar dy nał Wy szyń -
ski. Nie wspo mniał na to miast o bra ku zgo dy władz ad mi ni stra cyj nych na jej
zor ga ni zo wa nie41. Ko ściół „wy peł nio ny był szczel nie uczest ni ka mi piel grzym ki”42.

Jak wy ni ka z cy to wa nej in for ma cji, „z chwi lą wy da nia przez wła dze za ka zu na od -
by cie pie szej piel grzym ki ak tyw or ga ni za cyj ny spra wo wał swe funk cje na dal, lecz w spo -
sób kon spi ra cyj ny, co znaj do wa ło swój wy raz w po zo ro wa niu wo bec pąt ni ków
przy pad ko we go i in dy wi du al ne go uczest nic twa i w bez względ nym za ka zie ope ro wa nia
na zwi ska mi, ad re sa mi i funk cja mi osób spra wu ją cych ro le or ga ni za cyj ne. Szcze gól ną
kon spi ra cję prze ja wia li księ ża i za kon ni cy, któ rzy szli w ubio rach cy wil nych. Pąt ni kom
za le co no zdję cie oznak piel grzy mich, roz cią gnię cie się na tra sie w ma łych gru pach w ce -
lu po zo ro wa nia in dy wi du al ne go uczest nic twa (piel grzy mi szli w gru pach od kil ku do kil -
ku dzie się ciu osób na od cin ku oko ło 10–12 km), ukry cie krzy ży i ogra ni cze nie zbio ro we go
śpie wu pie śni ko ściel nych”43.

We dług ob li czeń władz z War sza wy wy szło oko ło 2500 osób. De ter mi na cja piel grzy -
mów nie za sko czy ła rzą dzą cych. Sko ro nie uda ło się piel grzym ki od wo łać, przy stą pio no
do re ali za cji al ter na tyw ne go pla nu, czy li mno że nia utrud nień na tra sie.

Pierw szym z nich by ły obo wiąz ko we szcze pie nia dla piel grzy mów, któ re na ka za ło
Mi ni ster stwo Zdro wia. Zor ga ni zo wał je sa ne pid 6 i 7 sierp nia w Tar czy nie, Grój cu i Mo -
giel ni cy. Gro żo no, że oso by nie zasz cze pio ne nie bę dą mo gły wejść do Czę sto cho wy.
W cza sie prze mar szu z Sę ko ci na do Tar czy na „pra cow ni cy Pre zy dium WRN w War sza -
wie za po mo cą me ga fo nów trans mi syj ne go wo zu MO ogła sza li ko mu ni kat stwier dza ją -
cy, że re jon Czę sto cho wy, z uwa gi na pa nu ją cą epi de mię ospy, zo stał uzna ny za za gro żo ny
i wstęp do nie go wy ma ga oka za nia świa dec twa szcze pie nia ospy oraz że piel grzym ka
jest nie le gal na, po nie waż zo sta ła zor ga ni zo wa na bez ze zwo le nia władz, w związ ku
z czym wzy wa się piel grzy mów do po wro tu do swych miejsc za miesz ka nia”44. W trak -
cie nada wa nia te go ko mu ni ka tu pod wóz trans mi syj ny pod je chał mi kro bus z re je stra cją
ame ry kań ską (OHL-560-USA), w któ rym znaj do wa ło się trzech męż czyzn na gry wa ją -
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38 Ibi�dem.
39 Ibi�dem, k. 10.
40 Ibi�dem.
41 Ibi�dem.
42 Ibi�dem.
43 AIPN, 01283/480/CD, In for ma cja za stęp cy ko men dan ta MO m.st. War sza wy ds. BP płk. W. Kasz -

ku ra do ty czą ca war szaw skiej piel grzym ki pie szej do Czę sto cho wy, zor ga ni zo wa nej nie le gal nie przez
oo. pau li nów w War sza wie, 27 VIII 1963 r., k. 11–12.

44 Ibi�dem, Mel du nek spe cjal ny za stęp cy ko men dan ta wo je wódz twa war szaw skie go ds. bez pie czeń -
stwa do dy rek to ra De par ta men tu IV MSW, 7 VIII 1963 r., k. 49.
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cych ko mu ni kat na ma gne to fon. Na mar gi ne sie mel dun ku o mi kro bu sie ktoś od ręcz nie
do dał po le ce nie: „Obo wiąz ko wo usta lić, do ko go na le żał”45. Uczest ni cy piel grzym -
ki – twier dzi au tor mel dun ku – „treść ko mu ni ka tu przy ję li w za sa dzie z nie do wie rza niem
i obo jęt no ścią”46, słusz nie uzna jąc go za pró bę znie chę ce nia ich do dal sze go udzia łu
w mar szu. Mi mo to za szcze pio no – je śli wie rzyć po da wa nym licz bom – 1366 uczest ni -
ków, co sta no wi ło by po nad po ło wę osób, któ re wy ru szy ły ze sto li cy47.

Szcze pie nia zor ga ni zo wa no nie z tro ski o piel grzy mów. Za strzyk zwy kle po wo do wał
ból, znacz ne pod wyż sze nie tem pe ra tu ry i in ne skut ki ma ją ce – we dług ocze ki wań
władz – spo wo do wać wy co fa nie się za szcze pio nych osób z dal sze go wę dro wa nia. Dru -
gim ce lem by ło zdo by cie li sty piel grzy mów dzię ki spo rzą dza nym spi som osób za szcze -
pio nych. Te mu sa me mu ce lo wi słu ży ło nie ustan ne le gi ty mo wa nie piel grzy mów na tra sie.
Nie któ rzy spi sy wa ni by li kil ka krot nie.

W ak tach SB za cho wał się wy kaz or ga ni za to rów, czy li księ ży (nie tyl ko prze wod ni ków
grup), oraz tzw. ak ty wu piel grzym ki (głów nie służ by zdro wia)48. Są róż ne li sty osób za -
szcze pio nych i le gi ty mo wa nych. Na jed nym ze spi sów, li czą cym 32 po zy cje, zna leźć moż -
na bar dzo szcze gó ło we da ne: imię i na zwi sko, ad res, da ta uro dze nia, miej sce pra cy,
wy so kość za rob ków i do dat ko we uwa gi, np. że w piel grzym ce idzie po raz szó sty, ósmy,
dzie sią ty itp. al bo że „w piel grzym ce uczest ni czy co rok”. W spi sie uwzględ nio no dwóch
człon ków PZPR: męż czy znę, któ ry „w piel grzym ce szedł z dziec kiem pół to ra rocz nym”,
i dru gie go, któ re go żo na „jest za trud nio na w ZOMO w cha rak te rze re fe ren ta”49. Szczególnie
„groź nie” wy glą da ją wy ka zy upo rząd ko wa ne we dług za trud nie nia – z oczy wi stą in ten cją
ob ję cia piel grzy mów re pre sja mi w ich miej scach pra cy czy na uki. Na pierw szym eta pie
Tar czyn–Mo giel ni ca wy le gi ty mo wa no 290 osób5 0. O spi sa nych na uczy ciel kach, pie lę gniar -
kach, pra cow ni kach in sty tu cji pań stwo wych (był na wet dy rek tor Zjed no cze nia Prze my słu
Na rzę dzio we go), stu den tach itd. zde cy do wa no się po wia do mić De par ta ment Kadr i Kształ -
ce nia51. Li sta waż niej szych uczest ni ków piel grzym ki, wraz z in for ma cja mi o nich, mia ła
być 16 sierp nia przed sta wio na mi ni stro wi spraw we wnętrz nych52. 
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45 Ibi�dem.
46 Ibi�dem, k. 50.
47 Ibi�dem, In for ma cja za stęp cy ko men dan ta MO m.st. War sza wy ds. BP płk. W. Kasz ku ra do ty czą -

ca war szaw skiej piel grzym ki pie szej do Czę sto cho wy, zor ga ni zo wa nej nie le gal nie przez oo. pau li nów
w War sza wie, 27 VIII 1963 r., k. 12. Por. też m.in.: ibi�dem, Wy kaz osób za szcze pio nych w Dą bro wie
Zie lo nej 12 VIII 1963 r. (116 osób), k. 66–67; ibi�dem, Wy kaz osób za szcze pio nych w punk cie św. An -
na 12 VIII 1963 r. (87 osób), k. 68–69. W spi sach po da wa no na zwi sko, imię, ad res i rok uro dze nia.

48 AIPN, 1585/4718, Wy kaz or ga ni za to rów piel grzym ki, k. 15–17.
49 Ibi�dem, Wy kaz nie któ rych osób świec kich uczest ni czą cych w te go rocz nej piel grzym ce, k. 18–22.
50 AIPN, 01283/480/CD, In for ma cja za stęp cy ko men dan ta MO m.st. War sza wy ds. BP płk. W. Kasz -

ku ra do ty czą ca war szaw skiej piel grzym ki pie szej do Czę sto cho wy, zor ga ni zo wa nej nie le gal nie przez
oo. pau li nów w War sza wie, 27 VIII 1963 r., k. 22–26. Por. też np. ibi�dem, Wy kaz or ga ni za to rów piel -
grzym ki (księ ża, służ ba zdro wia itp.), k. 15–17; ibi�dem, Li sta wy le gi ty mo wa nych uczest ni ków pie szej
piel grzym ki uda ją cej się z War sza wy do Czę sto cho wy, 8 VIII 1963 r. (25 na zwisk), k. 53–54; ibi�dem,
Wy kaz wy le gi ty mo wa nych uczest ni ków piel grzym ki uda ją cej się z War sza wy do Czę sto cho wy,
9 VIII 1963 r. (47 na zwisk), k. 62–63.

51 Ibi�dem, Mel du nek spe cjal ny za stęp cy ko men dan ta wo je wódz twa war szaw skie go ds. bez pie czeń -
stwa do dy rek to ra De par ta men tu IV MSW, 7 VIII 1963 r., k. 51.

52 Ibi�dem, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu IV K MO m.st. War sza wy ppłk. J. Kwi la do dy rek to ra De par -
ta men tu IV MSW to wa rzy szą ce otrzy ma nym z Ło dzi wy ka zom osób wy le gi ty mo wa nych pod czas piel -
grzym ki, 14 VIII 1963 r., k. 74.
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Ko lej nym ude rze niem w piel grzym kę by ło po zba wie nie jej środ ków trans por tu dla
ba ga ży. Wio zło je 13 pry wat nych fur ma nek kon nych, któ rych wła ści cie li za stra szo no:
„W związ ku z za le ce niem władz for mal ne go nie roz wią zy wa nia piel grzym ki, lecz stwa -
rza nia praw nie do stęp nych prze szkód, któ re by fak tycz nie unie moż li wi ły doj ście jej
do Czę sto cho wy, w dniu 6 sierp nia 1963 r. w go dzi nach wie czor nych prze pro wa dzo no
na Po ste run ku MO w Tar czy nie roz mo wy z wszyst ki mi woź ni ca mi to wa rzy szą cy mi piel -
grzym ce, w wy ni ku któ rych ośmiu zre zy gno wa ło z dal szej jaz dy i po wy ła do wa niu ba -
ga żów we wcze snych go dzi nach ran nych dnia 7 sierp nia br. po wró ci ło do miejsc
za miesz ka nia, a po zo sta łych pię ciu oświad czy ło, iż wy ła du ją ba ga że w Grój cu i stam tąd
uda dzą się do do mów”53. Po cząt ko wo wy da wa ło się, że re stryk cje wo bec wo za ków bę -
dą sku tecz ną bro nią w wal ce z piel grzy ma mi. Oka za ło się jed nak, że w No wym Mie ście
n. Pi li cą piel grzym ce to wa rzy szy ło już 30 wo zów kon nych. Wo za ków wy le gi ty mo wa no
i uka ra no man da ta mi54.

Ak cja ze szcze pie nia mi też w za sa dzie się nie uda ła – po za zgro ma dze niem da nych
wie lu osób. Z jed nej stro ny per so nel sa ne pi du w wie lu wy pad kach – we dług jed ne go mel -
dun ku „w więk szo ści”, we dług in ne go „czę ścio wo” – do ko ny wał fik cyj nych szcze pień:
„Pie lę gniar ki praw do po dob nie mó wi ły, że nie mia ły su mie nia na ra żać lu dzi na cier pie -
nia w tak mę czą cej dro dze do Czę sto cho wy”55. Z dru giej stro ny piel grzy mi zin ter pre to -
wa li pro po no wa ne szcze pie nia ja ko le ga li za cję piel grzym ki56.

Le gi ty mo wa nie uczest ni ków piel grzym ki i spo rzą dza nie ich list rów nież da ły re zul -
ta ty oce nio ne ja ko mar ne. Oka za ło się bo wiem, że spraw dza ne oso by na gmin nie po da -
wa ły fik cyj ne miej sce pra cy.

Piel grzy mi słusz nie mie li wra że nie, że są ob ser wo wa ni, pod słu chi wa ni i fo to gra fo wa -
ni, po nie waż „Służ ba Bez pie czeń stwa środ ka mi ope ra cyj ny mi za bez pie cza ła piel grzym kę
na tra sie”57. Do udzia łu w niej zo sta li zmo bi li zo wa ni – jak co ro ku – taj ni współ pra cow ni -
cy, z któ ry mi na tra sie od by wa li spo tka nia ofi ce ro wie SB. Do jed ne go z mel dun ków, prze -
sła nych z Ło dzi do War sza wy, do łą czo no osiem zdjęć, na któ rych „krzy ży ka mi ozna czo ne
są oso by, do któ rych uczest ni cy zwra ca li się sło wa mi: pro szę księ dza”58.

Piel grzy mi przyj mo wa ni by li en tu zja stycz nie. Za uwa żo no, że lu dzie, wi ta jąc ich
po dro dze, ma ni fe sta cyj nie ca ło wa li krzy że. Na tra sie miesz kań cy wy sta wia li sto li ki z wo -
dą, her ba tą i owo ca mi5 9. Wśród piel grzy mów, któ rzy wza jem nie udzie la li so bie po mo cy,
wi dać by ło du żą so li dar ność. Zda niem SB sa mi or ga ni za to rzy dba li o eska la cję na stro jów
kon te sta tor skich: „Na od cin ku Msto wo–Czę sto cho wa księ ża za le ca li pąt ni kom gło śno
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53 Ibi�dem, Mel du nek spe cjal ny za stęp cy ko men dan ta wo je wódz twa war szaw skie go ds. bez pie czeń -
stwa do dy rek to ra De par ta men tu IV MSW, 7 VIII 1963 r., k. 50.

54 Ibi�dem, Mel du nek do ty czą cy nie le gal nie zor ga ni zo wa nej piel grzym ki z War sza wy do Czę sto cho -
wy, 9 VIII 1963 r., k. 94–95.

55 Ibi�dem, Uwa gi do ty czą ce piel grzym ki czę sto chow skiej, 17 VIII 1963 r., k. 116–117.
56 Ibi�dem, In for ma cja za stęp cy ko men dan ta MO m.st. War sza wy ds. BP płk. W. Kasz ku ra do ty czą -

ca war szaw skiej piel grzym ki pie szej do Czę sto cho wy, zor ga ni zo wa nej nie le gal nie przez oo. pau li nów
w War sza wie, 27 VIII 1963 r., k. 12.

57 AIPN, 1585/4718, In for ma cja wi ce dy rek to ra De par ta men tu IV MSW płk. H. Pięt ka do ty czą ca
war szaw skiej pie szej piel grzym ki do Czę sto cho wy, 29 VIII 1963 r., k. 13.

58 AIPN, 01283/480/CD, Mel du nek mjr. R. Pe dy do ty czą cy nie le gal nie zor ga ni zo wa nej piel grzym -
ki z War sza wy do Czę sto cho wy, 13 VIII 1963 r., k. 102.

59 Ibi�dem, In for ma cja ko men dan ta MO m.st. War sza wy do ty czą ca piel grzym ki na Ja sną Gó rę,
przesłana do na czel ni ka Wy dzia łu I De par ta men tu IV MSW, 8 VIII 1963 r., k. 40–41.
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śpie wać i mo dlić się, wy raź nie usi łu jąc nadać piel grzym ce cha rak ter de mon stra cyj ny.
W po bli żu Czę sto cho wy za le ca no, aby męż czyź ni nie go li li się i aby nikt nie prze bie rał
się w lep szy ubiór na wej ście do Czę sto cho wy, co mia ło sta no wić wy raz pro te stu wo bec
władz za utrud nia nie prze mar szu piel grzym ki. Wśród wszyst kich piel grzy mów pa no wa ła
at mos fe ra za cie trze wie nia na wła dze pań stwo we z po wo du za ka za nia i utrud nia nia prze -
mar szu piel grzy mom. Ak tyw ność w tym wzglę dzie prze ja wiał idą cy przez ca ły czas z piel -
grzym ką Che da60 An to ni ps. «Sza ry», by ły do wód ca AK i WiN z woj. kie lec kie go, ska za ny
w 1950 r. na do ży wot nie wię zie nie, ostat nio za miesz ka ły w War sza wie”61. Iry ta cję piel -
grzy mów po wo do wa ły utrud nie nia w trans por cie ba ga ży, stąd „pod ad re sem funk cjo na -
riu szy MO wy po wia da no sło wa: ban dy ci, zło dzie je, ło bu zy itp.”62.

W Czę sto cho wie pątnicy wi ta ni by li jak bo ha te ro wie. Piel grzym ka war szaw ska sta ła
się „głów ną atrak cją uro czy sto ści”: „Ele men ty plot kar skie wy ży wa ły się w ko men to wa -
niu róż nych po gło sek o lo sach i trud no ściach piel grzym ki war szaw skiej w aspek cie nie -
przy ja znym dla władz pań stwo wych”63. Uro czy sto ści roz po czę ły się 14 sierp nia
o godz. 14.00 „de mon stra cyj nym wi ta niem pie szej piel grzym ki z War sza wy. Jej wej ście
wy ko rzy sta no do wy two rze nia «bo jo we go» na stro ju. Piel grzym ka nio sła trzy krzy że wy -
ko na ne z su chych ga łę zi (sym bol tru du). Nikt z pau li nów i bi sku pów nie wy szedł jej wi -
tać przed mia sto, lecz osten ta cyj nie tkwi li na stop niach szczy tu Ja snej Gó ry z kar dy na łem
Wy szyń skim i bi sku pem Czaj ką na cze le. Do pie ro, gdy czo ło piel grzym ki osią gnę ło
przed po le klasz to ru, wy szło do niej sze ściu pau li nów z krzy żem, pło ną cy mi świe ca mi
i kro pi dłem, obej mu jąc dal sze prze wod nic two. Ko lej no ko lum ny piel grzym ki po osiąg -
nię ciu przed po la pa da ły na twarz. Kar dy nał Wy szyń ski ge sta mi rąk po zdra wiał przy by -
wa ją cych. Dwóch pau li nów sce ny te fil mo wa ło spod szczy tu. Do piel grzym ki
war szaw skiej Wy szyń ski prze ma wiał dwu krot nie […], w ostrych sło wach do wo dził trud -
no ści, na ja kie na po ty ka Ko ściół w Pol sce, mó wił o po zba wie niu go praw i re pre sjach
go dzą cych w byt Ko ścio ła. […] Kler nie szczę dził po chwał, by wmó wić obec nym, że
wy czyn tej piel grzym ki był po trzeb nym bo ha ter stwem i opła cal nym wy sił kiem”64.

W pod su mo wa niach ak cji wła dze ne ga tyw nie oce ni ły wła sne dzia ła nia, któ re uzna ły
za po raż kę: „Pro wa dzo ne re pre sje ad mi ni stra cyj ne (włą cze nie się Sł[użby] Bezp[ie czeń -
stwa] i MO) da ły szko dli we re zul ta ty: piel grzym ki nie uda ło się roz wią zać (szcze pie nie
nic nie da ło); trans por tu nie uda ło się zdez or ga ni zo wać (roz mo wy ostrze gaw cze z ta bo -
rem – wo za ka mi spo wo do wa ły wy co fa nie się jed nych, ale or ga ni zo wa nie od wsi do wsi
in nych); le gi ty mo wa nie nie przy nio sło też po waż nych re zul ta tów (MO za pi sy wa ła, co kto
mó wił, te raz oka zu je się, że sze reg osób w ogó le nie pra cu je tam, gdzie po da wa ło); akcja
przy nio sła chwa łę i sła wę uczest ni kom piel grzym ki – Wy szyń ski i in ni stwier dzi li
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60 Po wyj ściu z wię zie nia zmie nił pi sow nię na zwi ska na: He da.
61 Ibi�dem, In for ma cja za stęp cy ko men dan ta MO m.st. War sza wy ds. BP płk. W. Kasz ku ra do ty czą -

ca war szaw skiej piel grzym ki pie szej do Czę sto cho wy, zor ga ni zo wa nej nie le gal nie przez oo. pau li nów
w War sza wie, 27 VIII 1963 r., k. 12.

62 Ibi�dem, Mel du nek spe cjal ny K MO woj. war szaw skie go do dy rek to ra De par ta men tu IV MSW,
8 VIII 1963 r., k. 58.

63 Ibi�dem, In for ma cja za stęp cy ko men dan ta MO m.st. War sza wy ds. BP płk. W. Kasz ku ra do ty czą -
ca war szaw skiej piel grzym ki pie szej do Czę sto cho wy, zor ga ni zo wa nej nie le gal nie przez oo. pau li nów
w War sza wie, 27 VIII 1963 r., k. 14.

64 AIPN, 1585/4718, In for ma cja wi ce dy rek to ra De par ta men tu IV MSW płk. H. Pięt ka do ty czą ca
war szaw skiej pie szej piel grzym ki do Czę sto cho wy, 29 VIII 1963 r., k. 12–13.
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z satysfak cją, że wła dze prze ko na ły się, iż za ka za mi nie wszyst ko moż na, pod kre śla jąc,
że ca ły kraj i za gra ni ca po dzi wia ją ich wy trwa łość, że ta kie go bo ha ter stwa trze ba itp.”65.

Wła dze do ko na ły su ro wej au to kry ty ki: „Po bez praw nym wyj ściu piel grzym ki z War -
sza wy dał się od czuć brak sko or dy no wa ne go dzia ła nia i jed no li tej dys po zy cji od no śnie
piel grzym ki ze stro ny jed no stek Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych, Mi ni ster stwa Zdro -
wia i władz miej skich, co nie jed no krot nie po wo do wa ło skut ki wręcz od wrot ne od za mie -
rzo nych”66.

Za pro po no wa no wnio ski: „1) Spo wo do wać przez Urząd Spraw We wnętrz nych uka -
ra nie w try bie kar no -ad mi ni stra cyj nym wszyst kich or ga ni za to rów i ak tyw nych uczest ni -
ków nie le gal nej piel grzym ki. 2) Spo wo do wać uka ra nie w try bie dys cy pli nar nym
pra cow ni ków służ by zdro wia, in sty tu cji i za kła dów pań stwo wych za uczest ni cze nie
w nie le gal nym zgro ma dze niu or ga ni zo wa nym przez kler. 3) Służ ba Bez pie czeń stwa
wycią gnie dla swej pra cy z po wyż szej spra wy wnio ski i wy pra cu je bar dziej sku tecz ne
me to dy prze ciw dzia ła nia na przy szłość”67. „Bez pie ce” wy tknię to zwłasz cza „bra ki w za -
kre sie roz po zna nia i prze ciw dzia ła nia”68.

Wnio ski wy cią gnię te po nie uda nej ope ra cji wy zna czy ły po li ty kę wo bec pie szej piel -
grzym ki na na stęp ne la ta: „Ad mi ni stra cyj ne ogra ni cza nie przez na szą służ bę przy nio sło
od wrot ne re zul ta ty; trze ba prze ciw dzia łać środ ka mi po li tycz ny mi […]; re pre sje w za -
mian za nie pod po rząd ko wa nie się za rzą dze niom władz – nie sto so wać wo bec lu dzi (bo
to zwięk sza ich fa na tyzm), ale bić w kler, o czym dać hie rar chii do zro zu mie nia (do bra
li kwi da cja NSD No we Mia sto – bo li moc no, bo krzy czą)”69.

Piel grzym ka zna la zła się na li ście te ma tów „ska za nych na mil cze nie”. Na przy kład
pod ko niec sierp nia 1963 r. KW MO w Olsz ty nie w ra mach kon tro li ko re spon den cji skon -
fi sko wa ła i prze sła ła do De par ta men tu IV MSW list Ja dwi gi S. z Ma rek k. War sza wy ad -
re so wa ny do kle ry ka z Ka to wic, od by wa ją ce go służ bę woj sko wą w Bar to szy cach. Spra wę
ozna czo no ja ko „taj ną spec[jal ne go] zna cze nia”. Ko bie ta opi sa ła piel grzym kę i re pre sje
wo bec piel grzy mów, a rów no cze śnie de ter mi na cję osób wę dru ją cych70.

Wspo mnia ne wy żej ka ra nie w try bie kar no -ad mi ni stra cyj nym or ga ni za to rów i ak tyw -
nych uczest ni ków piel grzym ki zo sta ło zle co ne De par ta men to wi Spo łecz no -Ad mi ni stra -
cyj ne mu MSW. W ce lu omó wie nia stro ny or ga ni za cyj nej i praw nej za mie rzo nych
re stryk cji 23 sierp nia od by ła się w nim na ra da, pod czas któ rej usta lo no, że ko men dy MO
„spo śród ok[oło] 850 ujaw nio nych osób wy ty pu ją 150 do uka ra nia w po stę po wa niu kar -
no -ad mi ni stra cyj nym. Wnio ski o uka ra nie zo sta ną skie ro wa ne do ko le gium kar no -ad mi -
ni stra cyj ne go przy pre zy diach po wia to wych rad na ro do wych w Pia secz nie i Grój cu”71.
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65 AIPN, 01283/480/CD, Uwa gi do ty czą ce piel grzym ki czę sto chow skiej, 17 VIII 1963 r., k. 116–117.
66 Ibi�dem, In for ma cja za stęp cy ko men dan ta MO m.st. War sza wy ds. BP płk. W. Kasz ku ra do ty czą -

ca war szaw skiej piel grzym ki pie szej do Czę sto cho wy, zor ga ni zo wa nej nie le gal nie przez oo. pau li nów
w War sza wie, 27 VIII 1963 r., k. 14.

67 Ibi�dem.
68 AIPN, 1585/4718, In for ma cja wi ce dy rek to ra De par ta men tu IV MSW płk. H. Pięt ka do ty czą ca

war szaw skiej pie szej piel grzym ki do Czę sto cho wy, 29 VIII 1963 r., k. 13.
69 AIPN, 01283/480/CD, Uwa gi do ty czą ce piel grzym ki czę sto chow skiej, 17 VIII 1963 r., k. 116–117.
70 Ibi�dem, Pi smo za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Olsz ty nie kpt. J. Skocz ka do dy rek -

to ra De par ta men tu IV MSW, 30 VIII 1963 r., k. 130 (za łą czo ny list – k. 131–133).
71 AIPN, 1585/4718, In for ma cja dy rek to ra De par ta men tu Spo łecz no -Ad mi ni stra cyj ne go MSW

H. Chmie lew skie go w spra wie czyn no ści pod ję tych w związ ku z nie le gal ną piel grzym ką do Czę sto -
chowy, 31 VIII 1963 r., k. 1–2.
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Pod czas ko lej nej na ra dy w De par ta men cie Spo łecz no -Ad mi ni stra cyj nym, zwo ła nej
27 sierp nia, oce nio no „ja kość i traf ność” 50 wnio sków o uka ra nie przy go to wa nych przez
ko men dy MO. Za za sad ne uzna no 49. Rów nież Ko mi tet Wo je wódz ki PZPR w War sza -
wie po wo łał ze spół ma ją cy ana li zo wać „cel ność wnio sków o uka ra nie”.

Pierw sze roz pra wy w ko le giach po wia to wych w Pia secz nie i Grój cu usta lo no na 6, 7
i 9 wrze śnia. Aby unik nąć nie spo dzia nek, do orzekania „wy zna czo no od po wied nie skła -
dy”, z któ ry mi prze pro wa dzo no „roz mo wy o cha rak te rze in struk cyj no -szko le nio wym,
po dob nie jak z wy zna czo ny mi ofi ce ra mi MO, któ rzy po pie rać bę dą na roz pra wach wnio -
ski o uka ra nie”72.

Za cho wa ne do ku men ty po świad cza ją za sto so wa nie we wrze śniu 1963 r. re pre sji fi nan -
so wych wo bec kil ku dzie się ciu osób. O po dej mo wa nych przed się wzię ciach by ło na bie żą co
in for mo wa nych sześć osób, do któ rych – we dług roz dziel ni ka – tra fia ły ko pie do ku men tów:
mi ni ster Wła dy sław Wi cha, wi ce mi ni ster Zyg fryd Sznek, wi ce mi ni ster Fran ci szek Szlach -
cic, za stęp ca kie row ni ka Wy dzia łu Ad mi ni stra cyj ne go KC PZPR Wie sław Ociep ko, dy rek -
tor De par ta men tu IV Sta ni sław Mo raw ski i dy rek tor UdsW Ta de usz Ża biń ski73.

Pierw sza roz pra wa od by ła się 6 wrze śnia. Ko le gium Kar no -Ad mi ni stra cyj ne
przy PPRN w Pia secz nie 7 osób uka ra ło grzyw na mi – w więk szo ści wy pad ków wyż szy -
mi niż mie sięcz ne za rob ki uka ra nych.

Ta be la. Wy kaz osób uka ra nych przez ko le gium kar no -ad mi ni stra cyj ne w Pia -

secz nie

Źró dło: AIPN, 1585/4718,�In�for�ma�cja�dy�rek�to�ra�De�par�ta�men�tu�Spo�łecz�no�-Ad�mi�ni�stra�cyj�ne�go
MSW�H.�Chmie�lew�skie�go�w spra�wie�po�stę�po�wa�nia�kar�no�-ad�mi�ni�stra�cyj�ne�go�prze�ciw�ko�uczest�ni�-

kom�nie�le�gal�nej�piel�grzym�ki�do Czę�sto�cho�wy,�k. 23.

W po stę po wa niach są do wych bra li udział w cha rak te rze oskar ży cie la i świad ka funk -
cjo na riu sze Ko men dy Po wia to wej MO w Pia secz nie. Roz pra wy „mia ły cha rak ter
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72 Ibi�dem.
73 Por. np. ibi�dem.

Imię i nazwisko Zawód Pensja miesięczna Wysokość grzywny

Wacław Wójcik inżynier 2200 zł 3000 zł

Józef Busz ślusarz operator 2500 zł 3000 zł

Wincenty Łazarczyk szkutnik 2700 zł 2000 zł

Wacław Lempkowski stolarz 2000 zł 2000 zł

Edmund Górnicki pracownik fizyczny 1500 zł 2000 zł

Józefa Bogdanowicz pracownica fizyczna 900 zł 1200 zł

Janina Hendler pracownica fizyczna 800 zł 900 zł
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spokojny”. W skła da nych wy ja śnie niach „ob wi nie ni pod no si li, iż nie sły sze li we zwań
do opusz cze nia miej sca zgro ma dze nia, a tyl ko na kaz pod da nia się szcze pie niom ochron -
nym prze ciw ko ospie”74.

W na stęp nych dniach od by ły się ko lej ne roz pra wy. Ko le gia kar no -ad mi ni stra cyj ne
przy pre zy diach PRN w Pia secz nie i Grój cu 7 i 9 wrze śnia uka ra ły 20 osób (w tym dwie
uczen ni ce) grzyw na mi w wy so ko ści od 300 do 3500 zł. W przy pad ku kil ku osób grzyw -
na po now nie prze wyż sza ła mie sięcz ną pen sję75. Tym ra zem roz pra wy nie prze bie ga ły już
tak spo koj nie, po nie waż w Pia secz nie nie któ rzy oskar że ni pró bo wa li się bro nić: „Wy raź -
nie oka zy wa li swo je nie za do wo le nie oraz usi ło wa li wy wo łać po le mi kę ze skła dem orze -
ka ją cym na te ma ty wia ry i swo bo dy prak tyk re li gij nych. Szcze gól nie ostro wy stę po wał
ob. Wła dy sław Ku rzy na (praw nik -eko no mi sta, kie row nik dzia łu w Cen tral nym Biu rze
Wzor nic twa Prze my słu Lek kie go w War sza wie), któ ry in te re su jąc się prze bie giem
wszyst kich spraw (pro wa dził no tat ki), kwe stio no wał pod sta wy praw ne ka ra nia za te go
ro dza ju czy ny. Roz pra wa prze ciw ko ww. zo sta ła od ro czo na z uwa gi na to, iż świa dek
(funk cjo na riusz MO) nie mógł po twier dzić wi ny, zaś wska za ny przez ob wi nio ne go ja ko
świa dek funk cjo na riusz KW MO w War sza wie nie przy był na roz pra wę”76.

Ko le gium w Grój cu na roz pra wach 10 i 11 wrze śnia uka ra ło na stęp nych 16 osób
grzyw na mi w wy so ko ści od 500 do 3500 zł. W przy pad ku kil ku osób grzyw na by ła
nawet dwu krot nie wyż sza niż mie sięcz na pen sja77. Tym sa mym uka ra no 43 oso by
(6 spraw odro czo no).

Dnia 14 wrze śnia w De par ta men cie Spo łecz no -Ad mi ni stra cyj nym MSW od by ła
się na ra da, pod czas któ rej „omó wio no wy ni ki do tych cza so wych roz praw kar no -ad mi ni -
stra cyj nych prze ciw ko uczest ni kom piel grzym ki i usta lo no no we za sa dy i tryb po stę po -
wa nia w tych spra wach”78. Ze spół Ko mi te tu War szaw skie go PZPR 17 wrze śnia
prze ana li zo wał 35 ko lej nych wnio sków o uka ra nie i 17 za kwa li fi ko wał ja ko traf ne. Ana -
li zy te – po dob nie jak w po przed nich przy pad kach – mia ły na ce lu unik nię cie sy tu acji,
gdy ko le gium mu sia ło by wnio sek od rzu cić ja ko sła bo przy go to wa ny. Wśród osób, co
do któ rych wnio ski o uka ra nie uzna no za traf ne, by ło pię ciu księ ży i za kon ni ków (ks. Jan
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74 Ibi�dem, In for ma cja dy rek to ra De par ta men tu Spo łecz no -Ad mi ni stra cyj ne go MSW H. Chmie lew -
skie go w spra wie po stę po wa nia kar no -ad mi ni stra cyj ne go prze ciw ko uczest ni kom nie le gal nej piel grzym -
ki do Czę sto cho wy, k. 23.

75 Ibi�dem, In for ma cja dy rek to ra De par ta men tu Spo łecz no -Ad mi ni stra cyj ne go MSW H. Chmie lew -
skie go z prze bie gu roz praw kar no -ad mi ni stra cyj nych prze ciw ko uczest ni kom nie le gal nej piel grzym ki
do Czę sto cho wy, k. 34–35. Uka ra ni zo sta li: Wła dy sław Tur kie wicz, Jó zef Ki ziar kie wicz, An to ni Ja go -
dziń ski, Je rzy Zwol ski, An na Ja wor ska, Mie czy sław Jo achi mo wicz, Wła dy sław Czar nec ki, Zo fia Wło -
dar ska, Ka zi mierz Ja strzęb ski, Wła dy sła wa Bo ło żuk, Sa lo mea Kró lew ska, Jó ze fa Gu mu larz, Le oka dia
Kryś kie wicz, Wła dy sła wa Bu kow ska, Sta ni sła wa Za wadz ka, Wła dy sła wa No jo wicz, We ro ni ka Kac per -
ska, Bo gu mi ła Ry szew ska, Ma ria Ry szew ska, Sta ni sła wa Wój ci kow ska.

76 Ibi�dem, k. 35.
77 Ibi�dem, In for ma cja dy rek to ra De par ta men tu Spo łecz no -Ad mi ni stra cyj ne go MSW H. Chmie lew -

skie go z prze bie gu roz praw kar no -ad mi ni stra cyj nych prze ciw ko uczest ni kom nie le gal nej piel grzym ki
do Czę sto cho wy, 13 IX 1963 r., k. 42–43. Uka ra ni zo sta li: Alek san dra Wit kow ska, Fran cisz ka Soł ty sik,
Ma ria Bu toff, Ma rian na Pie tru siń ska, Ju lian na Sie ro ta, Fe lik sa Klu czek, Ma rian na Bo rys, Zyg munt Grub -
ski, Sta ni sła wa Woj dal ska, Ma rian na Mar cja nek, Ja ni na Skrzy pek, We ro ni ka Wrze sień, Wik to ria Ko mo -
row ska, Je rzy Ni ki fo row, Ha li na Skrzy piń ska, Jan Cy bul ski.

78 Ibi�dem, In for ma cja dy rek to ra De par ta men tu Spo łecz no -Ad mi ni stra cyj ne go MSW H. Chmie lew -
skie go w spra wie dal szych czyn no ści pod ję tych w związ ku z nie le gal ną piel grzym ką do Czę sto cho -
wy, 18 IX 1963 r., k. 46–47.
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Wró bel, ks. Ber nard Sze flerd, o. Ro man Ro żej, o. Jó zef Pła tek, Wa len ty Kru szew ski),
dr Ha li na Ko per ska (od po wie dzial na za służ bę zdro wia) i 11 uczest ni ków79. Zde cy do wa -
no, że po stę po wa nie kar no -ad mi ni stra cyj ne prze ciw ko tym oso bom zo sta nie zle co ne ko -
le gium w Grój cu i że spra wy bę dą roz pa trzo ne w okre sie do dwóch ty go dni, po nie waż
do ku men ty wy ma ga ły jesz cze uzu peł nień80. Prze ba da ne do tąd ak ta nie za wie ra ją da nych,
ja kie re pre sje do tknę ły wy mie nio nych wy żej or ga ni za to rów, piel grzym ko wą służ bę zdro -
wia i naj ak tyw niej szych uczest ni ków81. Bra ku je też in for ma cji o ka rach na ło żo nych
na pra cow ni ce sa ne pi du po zo ru ją ce szcze pie nia prze ciw ospie.

O tym, że za po wie dzia ne ka ry nie by ły tyl ko czczy mi po gróż ka mi, świad czy choć by
nie do koń ca opi sa ny przy pa dek dy rek to ra Szpi ta la Re jo no we go w Wy ro zę bach dr. Ste -
fa na Kły ki – na po cząt ku lat sześć dzie sią tych od po wie dzial ne go za sa ni ta riat piel grzym -
ko wy. Gdy po twier dził on swój udział w piel grzym ce w 1966 r.82, zor ga ni zo wa no na nie go
na gon kę w miej scu pra cy, łącz nie z pró bą zwol nie nia go w 1967 r. z funk cji dy rek to ra.
Wy da je się, że uda ło mu się ode przeć sfa bry ko wa ne za rzu ty i utrzy mać sta no wi sko83. Nie
ma jed nak wzmian ki o je go pra cy w sa ni ta ria cie piel grzym ki war szaw skiej w na stęp nych
la tach.

Wśród wnio sków ma ją cych na przy szłość uspraw nić dzia ła nia an ty piel grzym ko we
po ja wi ła się rów nież pro po zy cja, że by w 1964 r. już w ma ju ze brał się ze spół „w ce lu
pod ję cia de cy zji od no śnie do udzie le nia ze zwo le nia na od by cie piel grzym ki oraz usta le -
nia środ ków prze ciw dzia ła nia”84.

Ope ra cja kryp to nim „Zo rza”

Je śli pod wzglę dem „za bez pie cze nia” piel grzym ki wcho dzą cej do Czę sto cho wy re -
kor do wą mo bi li za cję za rzą dzo no – są dząc po za cho wa nych ma te ria łach – w 1949 r., to
wyj ście piel grzym ki z War sza wy zo sta ło naj le piej za bez pie czo ne ope ra cyj nie w 1966 r.

W ro ku mi le nij nym 1966 wę dro wa ła ju bi le uszo wa 250. War szaw ska Piel grzym ka
Pie sza. Wła dze spo dzie wa ły się, że „or ga ni za to rzy bę dą chcie li nadać piel grzym ce szcze -
gól nie uro czy sty cha rak ter”85. Z ko lei jej or ga ni za to rzy by li przy go to wa ni na to, że bę -
dzie ona „na pew no moc no «ob sta wio na szpic la mi»”86.
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79 Ibi�dem. Wnio ski o uka ra nie do ty czy ły na stę pu ją cych osób: Elż bie ta Mu raw ska, Ja ni na Prze ździec -
ka, An to ni He da, Edward Chwe du ra, Alek sy Wa cław Wi liam ski, Sta ni sła wa Gon carz, Wan da Ste in -Żmu -
dziń ska, An drzej Brzo zow ski, Wa cław Sto lar ski, Ka rol Sto na szek, Mie czy sław Sto na szek.

80 Ibi�dem, k. 47.
81 O póź niej szych re pre sjach wspo mi nał zmar ły w 2015 r. o. Ste fan Ro żej – kie row nik piel grzym ki

z 1963 r.
82 AIPN, 01283/480/CD, In for ma cja za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu IV K MO m.st. War sza wy J. So -

bo la do ty czą ca 250. War szaw skiej Piel grzym ki Pie szej do Czę sto cho wy, 5 VIII 1966 r., k. 216–218.
83 Ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca sy tu acji w Szpi ta lu Re jo no wym w Wy ro zę bach, 10 VII 1967 r.,

k. 290–292.
84 AIPN, 1585/4718, In for ma cja wi ce dy rek to ra De par ta men tu IV MSW płk. H. Pięt ka do ty czą ca

war szaw skiej pie szej piel grzym ki do Czę sto cho wy, 29 VIII 1963 r., k. 14.
85 AIPN, 01283/480/CD, In for ma cja do ty czą ca przy go to wań do re jo no wych uro czy sto ści mi le nij -

nych ar chi die ce zji war szaw skiej w Grój cu w dniu 7 VIII 1966 r. oraz 250. War szaw skiej Piel grzym ki
Pie szej do Czę sto cho wy, k. 188–194.

86 Ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca przy go to wań oo. pau li nów do 250. piel grzym ki pie szej do Czę sto -
cho wy, 19 V 1966 r., k. 184–186.
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W tym ro ku wła dze po raz pierw szy – i po tem już w na stęp nych la tach – nie wy da ły
zgo dy na prze marsz piel grzy mów uli ca mi War sza wy. Pre zy dium DRN War sza wa -Śród -
mie ście nie ze zwo li ło na wy marsz spod ko ścio ła przy ul. Dłu giej, tyl ko z Ra szy na87, do -
kąd uczest ni cy mie li „do trzeć in dy wi du al nie, w szy ku nie zor ga ni zo wa nym, ze zwi nię ty mi
em ble ma ta mi re li gij ny mi. Po nad to or ga ni za to rów zo bo wią za no do nie uży wa nia na tra -
sie me ga fo nów, na pi sów, ha seł i trans pa ren tów oraz nie zor ga ni zo wa nia zgro ma dzeń
i zbió rek pu blicz nych”88.

W ce lu za bez pie cze nia wyj ścia piel grzym ki z War sza wy po wo ła no ośmio oso bo wy
sztab, na cze le któ re go sta nął płk S. Sła wiń ski. Do re ali za cji pla nu opra co wa ne go przez
sztab wykorzystano 1723 oso by: 100 pra cow ni ków SB, 682 funk cjo na riu szy mun du ro -
wych, 121 funk cjo na riu szy ru chu dro go we go, 90 pra cow ni ków służ by wy wia dow czej
MO, 30 prze wod ni ków psów i 700 człon ków OR MO89.

Z pięt na sto stro ni co we go ma szy no pi su pt. „Ope ra cja «Zo rza»”90 wy ni ka, że do dys -
po zy cji tzw. sił po rząd ko wych od da no oko ło 30 ra dio wo zów, po nad 20 mo to cy kli i 45 sa -
mo cho dów cię ża ro wych. Od dzia ły ZOMO zo sta ły wy po sa żo ne w 2 ar mat ki wod ne
i 5 wy rzut ni środ ków che micz nych. Po ste run ka mi ob sta wio no ca łe śród mie ście War -
szawy i tra sę w kie run ku Ra szy na. W ce lu po ten cjal nej ko niecz no ści „przy wró ce nia
porząd ku i wy mu sze nia po słu szeń stwa wo bec za rzą dzeń władz ad mi ni stra cyj nych”
przygo to wa no plan ak cji dla dzie się ciu od dzia łów cze ka ją cych w od wo dzie, ma ją cych
za blo ko wać wska za ne uli ce lub za ata ko wać ma ni fe stan tów. Prze wi dy wa no kil ka nie bez -
piecz nych ewen tu al no ści: zor ga ni zo wa ny prze marsz grup piel grzy mów (mi mo za ka zu)
jezd nią w kie run ku Ra szy na, z cho rą gwia mi ko ściel ny mi czy trans pa ren ta mi oraz ze śpie -
wem pie śni re li gij nych; atak tłu mu na gmach KC PZPR; pró bę wy nie sie nia z ka te dry ob -
ra zu Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej. Wszyst kie pla ny uzgad nia ne by ły z dy rek to rem
De par ta men tu IV MSW.

Do dat ko wo or ga ny bez pie czeń stwa m.st. War sza wy opra co wa ły wła sny plan za bez pie -
cze nia wy mar szu piel grzym ki9 1. Zde cy do wa no, że 6 sierp nia o godz. 6.00 do ko ścio ła
św. Du cha i do ko ścio ła św. Ja ku ba „skie ro wa ni zo sta ną pra cow ni cy ope ra cyj ni wy po sa że -
ni w mi ni fo ny, któ rych ce lem bę dzie na gra nie prze mó wie nia kar dy na ła Wy szyń skie go oraz
ka zań księ ży i ewen tu al nie po da wa nych ko mu ni ka tów, ogło szeń itp.”92. Wy marsz osób
z Ra szy na i uro czy sto ści po że gnal ne w tam tej szym ko ście le (wraz z na gra niem ka zań)
zabez pie czał Wy dział IV KW MO w War sza wie. W piel grzym ce mie li wziąć udział
TW ps.: „Ju rek”, „Aida” i „Ro bert”, z któ ry mi kon takt miał utrzy my wać kpt. J. Ma koc ki.
Przed wy mar szem po sta no wio no prze pro wa dzić roz mo wy pro fi lak tycz no -wy ja śnia ją ce
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87 Ibi�dem, Od pis de cy zji PDRN, 1 VIII 1966 r., k. 205–206.
88 AIPN, 01283/484, In for ma cja De par ta men tu IV MSW do ty czą ca przy go to wań do wy mar szu

250. War szaw skiej Piel grzym ki Pie szej do Czę sto cho wy oraz na uro czy sto ści mi le nij ne w Grój cu,
4 VIII 1966 r., k. 32–34.

89 Ibi�dem, Plan przed się wzięć K MO m.st. War sza wy na 6 VIII 1966 r., opra co wa ny przez kie row -
ni ka szta bu płk. S. Sła wiń skie go, 4 VIII 1966 r., k. 2–3.

90 Ibi�dem, Plan dzia ła nia służ by mun du ro wej, wy wia dow czej i ORMO w ope ra cji krypt. „Zo rza”,
opra co wa ny przez do wód cę Zmo to ry zo wa ne go Od wo du K MO m.st. War sza wy płk. J. Mięt kie go,
4 VIII 1966 r., k. 4–18.

91 Ibi�dem, Or ga ni za cja pro fi lak tycz no -fi zycz ne go za bez pie cze nia wy mar szu 250. piel grzym ki pieszej
z te re nu War sza wy do Czę sto cho wy, 2 VIII 1966 r., k. 19–27.

92 Ibi�dem, k. 21.
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z księż mi i oso ba mi świec ki mi za an ga żo wa ny mi w spra wy or ga ni za cyj no -po rząd ko we.
Do roz mów wy ty po wa no 22 oso by (w tym dzie wię cio ro le ka rzy i pie lę gnia rek). Zde cy do -
wa no, że w dniu wyj ścia piel grzym ki z War sza wy do wy mie nio nych wy żej dwóch ko ścio -
łów „uda dzą się nie wia sty (pra cow ni ce Służ by Bez pie czeń stwa), któ re ob ser wo wać bę dą
za cho wa nie się księ ży, ak ty wu świec kie go i po szcze gól nych osób, a na stęp nie w za kon spi -
ro wa ny spo sób w po bli żu mel do wać pra cow ni kom ope ra cyj nym, ce lem od po wied nie go
do ku men to wa nia naj bar dziej ak tyw nych. Zdję cia wska za nym oso bom wy ko ny wa ne bę dą
z za ma sko wa nych apa ra tów fo to gra ficz nych”93. Zor ga ni zo wa no też trzy tzw. za kry te punk -
ty ob ser wa cyj ne na na roż ni kach ulic, da ją ce do brą wi docz ność na piel grzy mów oraz moż -
li wość fil mo wa nia. Pra cow ni cy Za kła du Kry mi na li sty ki KG MO mie li na gry wać ca ły
prze bieg wyj ścia piel grzym ki, prze miesz cza jąc się w zakon spi ro wa ny spo sób aż do Tar -
czy na i Grój ca. Na tra sie roz miesz czo no pięć nie ozna ko wa nych ra dio wo zów oraz dwa na -
ście pię cio oso bo wych grup mie sza nych (funk cjo na riusz ki i funk cjo na riu sze SB). Spe cjal na
gru pa mia ła ob ser wo wać ka te drę na wy pa dek prób wy nie sie nia ob ra zu Mat ki Bo żej.

Opra co wa no roz bu do wa ny sys tem łącz no ści po mię dzy szta bem a wszyst ki mi jed -
nost ka mi włą czo ny mi w przed się wzię cie94. Na szczę ście nie za ist nia ła ko niecz ność wpro -
wa dze nia do ak cji nad zwy czaj nie zmo bi li zo wa nych sił.

Dzia ła nia za po bie gaw cze i pro pa gan do we

Sta ty sty ki po da wa ne w ra por tach nie bu dzą za ufa nia. Na wet bez po rów ny wa nia tych
da nych z in for ma cja mi or ga ni za to rów wi dać, że za ni ża nie licz by piel grzy mów by ło jed -
nym ze spo so bów de pre cjo no wa nia za rów no pie szej piel grzym ki, jak i sierp nio wych uro -
czy sto ści na Ja snej Gó rze. Zda niem funk cjo na riu szy apa ra tu bez pie czeń stwa z ro ku na rok
licz ba ta zna czą co ma la ła, jed nak po da wa ne przez nich da ne by ły sprzecz ne. W 1949 r.
twier dzi li, że uro czy sto ści 14 i 15 sierp nia zgro ma dzi ły oko ło 60 tys. piel grzy mów, „co
ozna cza bar dzo po waż ny spa dek fre kwen cji w sto sun ku do lat ubie głych”95. Mi mo ten -
den cji ma le ją cej 15 sierp nia 1950 r. głów ne uro czy sto ści zgro ma dzi ły 250 tys. osób96

i za pew ne ta licz ba rów nież zo sta ła po mniej szo na. W 1951 r. w uro czy sto ści 14 sierp nia
wzię ło udział, je śli wie rzyć do ku men tom UB, jedynie 30 tys. osób, a na stęp ne go dnia
tyl ko 40 tys. Wśród zgro ma dzo nych miał prze wa żać „ele ment wiej ski, w któ rym więk -
szość sta no wi ły ko bie ty”97. W na stęp nym aka pi cie te go do ku men tu jest mo wa już
o 65 tys. osób (w tym 25 tys. z sa mej Czę sto cho wy) bio rą cych udział w głów nej uro czy -
sto ści, a wie czo rem ze bra ło się oko ło 75 tys. wier nych.
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93 Ibi�dem, k. 23.
94 Ibi�dem, Za rzą dze nie za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu Łącz no ści K MO m.st. War sza wy

mjr. E. Rogozińskie go do ty czą ce za pew nie nia łącz no ści dla za bez pie cze nia dzia łań MO w War sza wie
w dniu 6 VIII 1966 r., 4 VIII 1966 r., k. 28–29; ibi�dem, Ta be la da nych ra dio wych UKF na za bez pie cze -
nie dzia łań MO w War sza wie w dniu 6 VIII 1966 r., k. 30.

95 AIPN, 01283/481/CD, Ra port na czel ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu V MBP ppłk. He re ra o prze -
bie gu uro czy sto ści ko ściel nych w Czę sto cho wie w dniach 14–15 VIII 1949 r., k. 107.

96 Ibi�dem, No tat ka in for ma cyj na o prze bie gu uro czy sto ści w dniu 15 VIII 1950 r., 16 VIII 1950 r.,
k. 199–200.

97 Ibi�dem, Ra port spe cjal ny WUBP w Ka to wi cach do ty czą cy uro czy sto ści ko ściel nych w dniu
15 VIII 1951 r. w Czę sto cho wie i Pie ka rach Ślą skich prze sła ny do na czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men -
tu V MBP w War sza wie, 16 VIII 1951 r., k. 244–245.

08_Krupecka:PA IPN 9  16.07.2018  18:42  Strona 237



Cie ka we są roz bież no ści co do licz by piel grzy mów ze bra nych 15 sierp nia 1966 r.
na Ja snej Gó rze: „Jed nym z naj waż niej szych ak cen tów uro czy sto ści by ła 250. War szaw -
ska Piel grzym ka Pie sza. Z ra cji jej li czeb no ści (8 tys. w koń co wej fa zie) i ju bi le uszo we -
go cha rak te ru sku pia ła ona uwa gę resz ty uczest ni ków, a wy stę pu ją cy bi sku pi i księ ża
eks po no wa li fakt jej przy by cia do Czę sto cho wy”98. Na Ja snej Gó rze „fre kwen cja osób
świec kich w szczy to wym punk cie im pre zy wy no si ła oko ło 35 tys. osób (w ubie głym ro -
ku oko ło 70 tys.)”99. W tym sa mym do ku men cie cy to wa ne są opi nie ko re spon den tów za -
gra nicz nych, spo śród któ rych „naj dłuż szą re la cję dał ko re spon dent agen cji As so cia ted
Press – Kra mer. Oce nił on licz bę uczest ni ków uro czy sto ści na po nad 60 tys., a ko re spon -
dent Agen ce Fran ce Press, Du puy – na 200 tys.”100.

Gdy by licz ba piel grzy mów ma la ła w ta kim tem pie, w ja kim oce nia ją to do ku men ty
or ga nów bez pie czeń stwa (z ro ku na rok o po ło wę mniej), to już w la tach pięć dzie sią tych
pie sza piel grzym ka mu sia ła by zu peł nie za nik nąć, a uro czy sto ści 15 sierp nia nie po win -
ny bu dzić za in te re so wa nia na wet czę sto cho wian. Jed nym z ulu bio nych wy ra żeń po wra -
ca ją cych w mel dun kach i pod su mo wa niach jest bo wiem „ni kłe za in te re so wa nie
piel grzym ką” u miesz kań ców za rów no mi ja nych miej sco wo ści, jak i Czę sto cho wy.

Ma ni pu lo wa nie sta ty sty ka mi jest me cha ni zmem cha rak te ry stycz nym dla wła dzy to -
ta li tar nej. Za ni ża nie liczb mia ło być w tym wy pad ku zna kiem sła bo ści od dzia ły wa nia
Ko ścio ła, w in nych sy tu acjach za wy ża nie mia ło z ko lei po ka zać ska lę i nie bez pie czeń -
stwo dzia łań sta no wią cych za gro że nie dla sys te mu. Je śli jed nak – jak w tym wy pad -
ku – przy ta cza ne sza cun ki i oce ny sy tu acji przy go to wy wa ne by ły wy łącz nie na uży tek
we wnętrz ny, a nie do ce lów pro pa gan do wych, to ta ka ten den cja do sa mo oszu ki wa nia się
wy da je się in te re su ją cym przy czyn kiem do cha rak te ry sty ki sys te mu ko mu ni stycz ne go
i men tal no ści lu dzi sto ją cych wów czas u wła dzy. 

W 1964 r. SB, oce nia jąc licz bę piel grzy mów na 5–6 tys. (z ten den cją ro sną cą w mia -
rę zbli ża nia się do Czę sto cho wy), po raz pierw szy przy zna je: „Za ska ku je du ża ilość
młodzie ży”101. Licz bę mło dych osób oce nio no na 30 proc., tzn. pięć ra zy wię cej niż rok
wcześniej102.

Od po wie dzią na to zja wi sko mia ły być dzia ła nia re pre syj no -pro pa gan do we ma ją ce
skut ko wać od cią ga niem lu dzi od piel grzym ki. Wśród po my słów funk cjo na riu szy De par -
ta men tu IV MSW, sfor mu ło wa nych we wrze śniu 1964 r., by ły m.in.: „1. Umoż li wić w ro -
ku przy szłym prze wie zie nie nie któ rych pąt ni ków (ko biet w star szym wie ku i dzie ci)
pań stwo wy mi środ ka mi lo ko mo cji z War sza wy do Czę sto cho wy w ce lu prze ła ma nia prak -
ty ko wa nej od lat tra dy cji pie szej. To po zor ne uła twie nie mo że stać się pre ce den sem
do ogra ni cza nia i li kwi da cji wie lo dnio we go mar szu kil ku ty się cy lu dzi przez ob szar czte -
rech wo je wództw; 2. Zre ali zo wa nie fil mu oświa to we go z prze bie gu do tych cza so wych
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98 AIPN, 01283/484, In for ma cja dy rek to ra De par ta men tu IV MSW płk. S. Mo raw skie go do ty czą ca
prze bie gu uro czy sto ści ko ściel nych w dniu 15 VIII 1966 r., 16 VIII 1966 r., k. 47.

99 Ibi�dem.
100 Ibi�dem, k. 50–51.
101 AIPN, 01283/480/CD, Te le gram za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w War sza wie

kpt. Sobo la do dy rek to ra De par ta men tu IV MSW, 9 VIII 1964 r., k. 140.
102 Ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca oce ny war szaw skiej piel grzym ki pie szej do Czę sto cho wy, spo rzą -

dzo na praw do po dob nie przez na czel ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu IV MSW kpt. J. Sie masz kie wi cz,
k. 163–169.

08_Krupecka:PA IPN 9  16.07.2018  18:42  Strona 238



piel grzy mek. Eki py fil mo we z ka me ra mi, jaw nie fo to gra fu ją ce prze bieg piel grzym ki, na -
gry wa ją ce uryw ki ka zań, an ty pań stwo we pie śni re li gij ne, roz mo wy itp. wpły ną ko rzyst -
nie na zmniej sze nie fre kwen cji oraz at mos fe rę pa nu ją cą wśród uczest ni ków; 3. Ce lo wym
jest opu bli ko wa nie sze re gu ar ty ku łów w pra sie, in for mu ją cych spo łe czeń stwo o pry mi -
tyw no ści te go ro dza ju im prez or ga ni zo wa nych przez kler w XX wie ku; 4. W cza sie wy -
ru sze nia piel grzym ki wska za nym jest zor ga ni zo wa nie na te re nie War sza wy atrak cyj nych
im prez mło dzie żo wych, np. zlo ty, fe sti wa le, wy świe tla nie in te re su ją cych fil mów itp.,
w ce lu nie do pusz cze nia mło dzie ży do bra nia udzia łu w pla no wa nej przez Ko ściół im pre -
zie; [...] 6. Spo wo do wać nie udzie le nie urlo pów wy po czyn ko wych w cza sie trwa nia piel -
grzym ki oso bom za trud nio nym w in sty tu cjach pań stwo wych, któ re bra ły udział w tej
im pre zie”103. O re ali za cji tych za mie rzeń w 1965 r. na obec nym eta pie ba dań trud no co -
kol wiek po wie dzieć104.

Pró bę zdys kre dy to wa nia piel grzym ki po przez od gór nie za in spi ro wa ny kry tycz ny ar -
ty kuł w pra sie pod ję to np. w 1969 r. W tym ro ku w „Ży ciu War sza wy” tuż po za koń cze -
niu piel grzym ki uka zał się nie pod pi sa ny tekst pt. Wbrew� roz�sąd�ko�wi, opi su ją cy
ana chro nizm tej for my re li gij no ści oraz chu li gań skie wy bry ki na tra sie. Koń czył się on
ape lem: „Naj wyż sza już po ra, że by od by wa ły się one [piel grzym ki – M.K.] w spo sób
god ny cy wi li zo wa ne go spo łe czeń stwa [czy li róż ny mi środ ka mi lo ko mo cji – M.K.]. Do -
praw dy, czas już skoń czyć z pie szy mi wę drów ka mi tłu mów lu dzi przez wiel kie po ła cie
kra ju”105.

Na stęp nie SB zbie ra ła ko men ta rze wy wo ła ne ar ty ku łem. We dług za no to wa nych opi -
nii tekst wy wo łał za nie po ko je nie w róż nych śro do wi skach, np. w ku rii war szaw skiej106.
Gło sy te by ły jednak po dzie lo ne: jed ni skłon ni by li uwie rzyć w ta ki ob raz piel grzym ki,
ja ki wy ła niał się z pro pa gan do we go ar ty ku łu, in ni opi sy wa ne wy da rze nia oce nia li ja ko
pro wo ka cję107. Wy no to wa no też ko men ta rze za gra nicz nych ko re spon den tów – Agen cji
Reu tera i Uni ted Press In ter na tio nal – oma wia ją cych ar ty kuł z „Ży cia War sza wy”108.

W 1971 r. rów nie ten den cyj ny ar ty kuł, za ty tu ło wa ny Stoi� ja�ko� ska�ła, uka zał się
w tygo dni ku po li tycz no -in for ma cyj nym „Per spek ty wy” (nr 35 z 27 VIII 1971 r.)109. Tym
ra zem jed nak nie wzbu dził on za chwy tu władz11 0, gdyż w związ ku z ob ję ciem funk cji
I sekre ta rza KC PZPR przez Edwar da Gier ka ofi cjal nie gło szo ną li nią w sto sun kach pań -
stwo–Ko ściół by ła tzw. nor ma li za cja (choć ina czej ro zu mia na przez pań stwo, a ina czej
przez Ko ściół).
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103 Ibi�dem, k. 168–169.
104 Na te mat pie szej piel grzym ki z War sza wy w 1965 r. uda ło się od na leźć tyl ko kil ka nie zbyt istot -

nych kart w jed no st ce ar chi wal nej AIPN, 01283/480/CD. 
105 AIPN, 01283/487, Fo to ko pia ar ty ku łu z „Ży cia War sza wy” z 24–25 VIII 1969 r., k. 105.
106 Ibi�dem, Wy ciąg z do nie sie nia źró dła ps. „Ma this” z 27 VIII 1969 r., k. 113.
107 Ibi�dem, In for ma cja na czel ni ka Wy dzia łu IV K MO m.st. War sza wy do ty czą ca od gło sów na ar ty -

kuł pt. Wbrew�roz�sąd�ko�wi za miesz czo ny w „Ży ciu War sza wy”, 16 IX 1969 r., k. 115–118.
108 Ibi�dem, No tat ka, k. 76.
109 AIPN, 01283/488, In for ma cja na czel ni ka Wy dzia łu IV K MO m.st. War sza wy do ty czą ca od gło -

sów na ar ty kuł za miesz czo ny w „Per spek ty wach”, prze sła na do dy rek to ra De par ta men tu IV MSW,
8 IX 1971 r., k. 254–255.

110 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa na czel ni ka Wy dzia łu II De par ta men tu IV MSW do ty czą ca ko men ta -
rzy w pra sie ka to lic kiej (PAX, „Znak”, ChSS) w związ ku z ar ty ku łem za miesz czo nym w „Per spek ty -
wach” pt. Stoi�ja�ko�ska�ła, 7 IX 1971 r., k. 256–258.
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Na krę ce nie pro pa gan do we go fil mu o pie szej piel grzym ce zle ci ła w 1970 r. na czel nik
Wy dzia łu IV De par ta men tu IV MSW ppłk Jó ze fa Sie masz kie wicz111. Mia ło się tym za -
jąć Biu ro „B”.

Do dzia łań pro fi lak tycz nych na le ża ły tak że in spi ro wa ne przez SB lub Wy dział Ad -
mi ni stra cyj no -Spo łecz ny MSW roz mo wy przed sta wi cie li wy dzia łów ds. wy znań z or ga -
ni za to ra mi piel grzym ki – za rów no w War sza wie, jak i póź niej, już na tra sie112.

Jed nym ze sta łych spo so bów prze ciw dzia ła nia piel grzym ce by ło od wle ka nie przez
Wy dział ds. Wy znań zgo dy na jej or ga ni za cję lub sta wia nie or ga ni za to rom nie re al -
nych – i w związ ku z tym nie prze strze ga nych – wy ma gań, np. za kaz me ga fo ni za cji113.
Wnio ski o uka ra nie or ga ni za to rów za nie prze strze ga nie te go za ka zu mia ły być przez ko -
men dy wo je wódz kie MO w War sza wie, Ło dzi, Kiel cach i Ka to wi cach kie ro wa ne do ko -
le giów kar no -ad mi ni stra cyj nych114. W prze ba da nych do ku men tach nie ma po twier dze nia,
ja ki fak tycz nie bieg nada wa no póź niej tym spra wom. 

W 1966 r. jed ną z szy kan stał się wy móg po sia da nia przez piel grzy mów świa dec twa
szcze pie nia prze ciw ko du ro wi brzusz ne mu115. Jed nak i w tej kwe stii or ga ni za to rzy oraz
uczest ni cy piel grzym ki spo tka li się z so li dar nym wspar ciem ze stro ny spo łe czeń stwa.
Wła dze po dej rze wa ły – za pew ne słusz nie – że w od po wie dzi na to utrud nie nie do star -
cza no księ żom za świad cze nia in�blan�co o szcze pie niu. Miał je po dob no wy sta wić ośro -
dek zdro wia z Wo li Su cho że br skiej. W tej spra wie mia ło być wszczę te po stę po wa nie
kar ne prze ciw ko or ga ni za to rom piel grzym ki1 16.

Co ro ku do ko ny wa ne by ły do kład ne spi sy po jaz dów – naj pierw kon nych, po tem me -
cha nicz nych – to wa rzy szą cych piel grzym ce117. Za wie ra ły one na zwi ska, ad re sy, cza sem
na wet miej sca pra cy wła ści cie li. Da ne te gro ma dzo no nie wąt pli wie w ce lu za sto so wa nia
wo bec nich re pre sji fi nan so wych. Na przy kład w 1966 r. za le ca no: „W spra wie po jaz -
dów me cha nicz nych na le żą cych do in sty tu cji uspo łecz nio nych, wy ko rzy sty wa nych
do prze wo zu ba ga ży uczest ni ków piel grzym ki, prze pro wa dzić do cho dze nie ce lem wy -
cią gnię cia kon se kwen cji wo bec osób po no szą cych od po wie dzial ność. W sto sun ku do wła -
ści cie li pry wat nych po jaz dów me cha nicz nych prze wo żą cych ba ga że pąt ni ków
po wia do mić wła ści we wy dzia ły fi nan so we pre zy diów rad na ro do wych ce lem opo dat ko -
wa nia ich z ty tu łu do dat ko wych do cho dów”118.

Pod by le pre tek stem piel grzy mi oraz wła ści cie le po jaz dów ka ra ni by li man da ta mi.
Na przy kład w 1976 r. „po zy tyw ne dzia ła nie służ by po rząd ko wej MO w za kre sie utrzy -
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111 AIPN, 01283/483, Zle ce nie na czel ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu IV MSW ppłk J. Sie masz kie -
wi cz do ty czą ce przy go to wa nia pro pa gan do we go fil mu, 3 VIII 1970 r., k. 28.

112 AIPN, 01080/134, M. Szym kie wicz, „Za bez pie cze nie ope ra cyj ne War szaw skiej Aka de mic kiej
Piel grzym ki Die ce zjal nej w la tach 1981–1985”, Le gio no wo 1986, k. 50.

113 AIPN, 01283/480/CD, In for ma cja do ty czą ca 251. War szaw skiej Piel grzym ki Pie szej do Czę sto -
cho wy, k. 306–309.

114 Por. np. AIPN, 01283/484, In for ma cja do ty czą ca prze bie gu 250. War szaw skiej Piel grzym ki Pie -
szej do Czę sto cho wy w 1966 r. zor ga ni zo wa nej przez oo. pau li nów w War sza wie, k. 57.

115 Ibi�dem, k. 53.
116 Ibi�dem, k. 57.
117 AIPN, 01283/480/CD, Wy kaz po jaz dów me cha nicz nych bio rą cych udział w piel grzym ce war -

szaw skiej na Ja sną Gó rę w 1966 r., k. 280–281.
118 Por. np. AIPN, 01283/484, In for ma cja do ty czą ca prze bie gu 250. War szaw skiej Piel grzym ki Pie -

szej do Czę sto cho wy w 1966 r. zor ga ni zo wa nej przez oo. pau li nów w War sza wie, k. 57.
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ma nia po rząd ku na tra sie prze mar szu pąt ni ków na przy kła dzie 260. pie szej piel grzym ki
z War sza wy do Czę sto cho wy od zwier cie dlić moż na oko ło 320 man da ta mi kar ny mi
za róż ne go ty pu prze wi nie nia po rząd ko we oraz licz ny mi in ter wen cja mi funk cjo na riu szy
mun du ro wych MO w sto sun ku do osób za kłó ca ją cych po rzą dek itp.”119.

Biu ro kra tycz ne wy ma ga nia mno żo ne przez ko mu ni stycz ne urzę dy przy naj mniej raz
za dzia ła ły na ko rzyść pątników. Po piel grzym ce w 1966 r. K MO m.st. War sza wy, dys -
ponując spi sem wła ści cie li 27 fur ma nek i kil ku na stu sa mo cho dów cię ża ro wych po ma -
ga ją cych w trans por cie ba ga żu, pod ję ła dzia ła nia w ce lu ich uka ra nia. Po sia da ne
in for ma cje o sa mo cho dach cię ża ro wych zo sta ły prze ka za ne do Wy dzia łu Fi nan so we go
PRN m.st. War sza wy w ce lu opo dat ko wa nia wła ści cie li „z ty tu łu do dat ko wych do cho -
dów”120. Praw do po dob nie do lu te go 1967 r. nie na de szła żad na od po wiedź z Wy dzia łu
Fi nan so we go, gdyż ko lej nym pi smem zwró co no się o in for ma cję na te mat spo so bu za ła -
twie nia po wyż szej spra wy121. Z od po wie dzi na de sła nej po trzech mie sią cach wy ni ka, że
ni ko go nie uka ra no, po nie waż jed ni już pła ci li po da tek zry czał to wa ny, in ni nie przy zna li 
się do za rob ko wa nia, tzn. uczestniczyli w piel grzym ce, ale nie po bie ra li żad nych opłat,
a jesz cze in ni nie przy zna li się do udzia łu w piel grzym ce. Kon klu zja od po wie dzi by ła
na stę pu ją ca: „Otrzy ma ny ma te riał in for ma cyj ny był bar dzo szczu pły – brak by ło pod sta -
wo wych da nych ma ją cych wpływ na usta le nie obo wiąz ku po dat ko we go i wiel ko ści osiąg -
nię te go do cho du”122. W związ ku z po wyż szym Wy dział Fi nan so wy PRN za żą dał
od K MO m.st. War sza wy do dat ko wych da nych: „1) ile ba ga ży by ło prze wo żo nych przez
po szcze gól nych wła ści cie li sa mo cho dów; 2) ja ki to był ba gaż; 3) ja ką od le głość był prze -
wo żo ny ba gaż (na zwa miej sco wo ści, w któ rej stwier dzo no prze wóz ba ga ży) i za ja ką
kwo tę; 4) na zwi sko i ad res wła ści cie la ba ga żu”123. Tak szcze gó ło wych in for ma cji K MO
m.st. War sza wy nie by ła w sta nie udzie lić.

Sto pień nie chę ci władz wo bec piel grzym ki oraz na si le nie dzia łań re pre syj no -dez in te -
gra cyj nych za le ża ły od ak tu al nej sy tu acji w Pol sce i chwi lo wych ocie pleń lub ochło dzeń
w sto sun kach pań stwo–Ko ściół. La ta 1967–1968 wy da ją się – są dząc po prze ba da nych
do ku men tach – sto sun ko wo pod tym wzglę dem spo koj ne dla piel grzym ki.

W za cho wa nych mel dun kach z 1967 r. pod kre śla ne są sta ra nia or ga ni za to rów o uni -
ka nie ele men tów po li tycz nych i w za sa dzie pod po rząd ko wy wa nie się za le ce niom
władz – z wy jąt kiem za ka zu me ga fo ni za cji12 4. Tak że w Czę sto cho wie za uwa żo ny zo stał
„umiar ko wa ny cha rak ter ka zań. Nie no to wa no sfor mu ło wań na pa stli wych. W tre ści
wszyst kich wy stą pień do mi no wa ły oko licz no ścio we mo ty wy re li gij ne i ma rio lo gicz ne,
z licz ny mi ak cen ta mi mo ra li za tor ski mi i ape la mi o prze strze ga nie na ka zów Ko ścio ła”125.
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119 AIPN, 001708/367, A. To ma szew ski, „Piel grzym ka ja ko zgro ma dze nie pu blicz ne oraz za da nia
SB w tym za kre sie”, Le gio no wo 1977, k. 51.

120 AIPN, 0276/191, Pi smo mjr. Ka li ty do Wy dzia łu Fi nan so we go PRN m.st. War sza wy, 27 X 1966 r.,
k. 5.

121 Ibi�dem, Pi smo ppłk. R. Dyn dy do Wy dzia łu Fi nan so we go PRN m.st. War sza wy, 7 II 1967 r., k. 7.
122 Ibi�dem, Pi smo z Wy dzia łu Fi nan so we go PRN m.st. War sza wy do K MO m.st. War sza -

wy, 31 V 1967 r., k. 9.
123 Ibi�dem.
124 Por. np. AIPN, 01283/485, In for ma cja wi ce dy rek to ra De par ta men tu IV MSW płk. W. Zaj dy do ty czą -

ca pie szej piel grzym ki war szaw skiej wy ru sza ją cej na Ja sną Gó rę w dniu 6 VIII 1967 r., 5 VIII 1967 r., b.p.
125 Ibi�dem, Wy ciąg z in for ma cji De par ta men tu IV MSW do ty czą cej waż niej szych uro czy sto ści

kościel nych od by tych w dniach 13–15 VIII 1967 r., b.p.
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Po wta rza na jest wy po wiedź pry ma sa, któ ry wi ta jąc piel grzym kę w Czę sto cho wie,
stwier dził: „Jed no jesz cze mam, naj mil sze dzie ci, po dzię ko wa nie, któ re kie ru ję do służ -
by dro go wej. Wiem z re la cji ka pła nów, że w tym ro ku wła dze pań stwo we, a szcze gól nie
służ ba dro go wa i mi li cja, oka za ły ty le po mo cy, ty le zro zu mie nia, oka za ły sza cu nek dla
lu du wie rzą ce go, któ ry spo koj nie i god nie w swej wol nej oj czyź nie po Zie mi Pol skiej,
po zie mi wol nej, zmie rza w du chu wol no ści, wia ry i pra wa do pu blicz nej czci Bo ga,
zmie rza na Ja sną Gó rę. Ta wo la lu du pol skie go zo sta ła w tym ro ku usza no wa na. Na le ży
więc się uzna nie i po dzię ko wa nie wszyst kim wła dzom, któ re oka za ły ten sza cu nek i po -
moc”126. Z sa tys fak cją w do ku men tach apa ra tu bez pie czeń stwa od no to wa no, że tę wy -
po wiedź pry ma sa za cy to wał ko re spon dent As so cia ted Press Kra mer, któ ry do dał od sie bie
ko men tarz: „Pol ski rząd ko mu ni stycz ny otrzy mał dzi siaj rzad ką po chwa łę od kar dy na ła
Ste fa na Wy szyń skie go za re spek to wa nie i po moc dla do rocz nej piel grzym ki ka to li ków
do sank tu arium Czar nej Ma don ny w Czę sto cho wie […]. Ta kich słów nie wy po wie dział
pry mas już od wie lu lat”127.

W 1967 r. or ga ni za to rzy piel grzym ki na wią za li współ pra cę z Wy dzia łem Spraw Za -
kon nych przy Se kre ta ria cie Pry ma sa Pol ski, dzię ki cze mu do służ by sa ni tar nej włą czy ły
się za kon ni ce, co zo sta ło rów nież za uwa żo ne w mel dun kach „bez pie ki”.

Do ku men ty z 1968 r. wska zu ją na wy jąt ko wo spo koj ne na stro je po obu stro nach:
„Pau li ni […] ze swej stro ny na sta wia ją się na to, aby pa no wał na tra sie piel grzym ki ład
i po rzą dek i że by wła dzom nie da wać po wo dów do in ter wen cji ani wy cią ga nia po tem
wnio sków kar nych wo bec or ga ni za to rów. Kar dy nał Wy szyń ski na spo tka niu z or ga ni za -
to ra mi te go rocz nej piel grzym ki, od by tym dnia 16 IV 1968 r. w klasz to rze Pau li nów
w War sza wie, wy po wie dział się, że «MO w tym ro ku nie bę dzie szy ka no wa ła piel grzy -
mów, bo za ję ta bę dzie czym in nym»”128. Rów nież wśród nie któ rych uczest ni ków piel -
grzym ki „by ły wy po wie dzi, że w tym ro ku wła dze świec kie pod cho dzą ła god niej
do war szaw skiej piel grzym ki z uwa gi na sy tu ację mię dzy na ro do wą”129. Rok 1968 za zna -
czył się – jak wia do mo – brze mien ny mi w skut ki wy da rze nia mi mar co wy mi w Pol sce,
a w cza sie, gdy piel grzym ka wę dro wa ła do Czę sto cho wy, trwa ły przy go to wa nia do in -
wa zji wojsk Ukła du War szaw skie go na Cze cho sło wa cję. Ope ra cja „Du naj” roz po czę ła
się w no cy z 20 na 21 sierp nia. „W cza sie od po czyn ku w Grój cu prze wod ni czą cy PPRN
we zwał na roz mo wę kie row ni ka piel grzym ki o. Osia dłe go, któ re mu w obec no ści za stęp -
cy kie row ni ka Wy dzia łu Wy znań WRN tow. Gar nysz i przed sta wi cie la Służ by Ru chu
MO kpt. Za rzyc kie go zwró cił uwa gę na na stę pu ją ce pro ble my: nie orga ni zo wa nie od po -
czyn ku dla pąt ni ków w le sie przed Łę cze szy ca mi z uwa gi na roz lo ko wa nie w nim jed -
nost ki woj sko wej (woj ska ra dziec kie). […] Do wszyst kich po ru sza nych za gad nień
kie row nik piel grzym ki od niósł się z peł nym zro zu mie niem, po dzię ko wał za uwa gi i zo -
bo wią zał się do prze strze ga nia obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa. W cza sie prze mar szu
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126 Ibi�dem. Por. też ibi�dem, Ste no gram prze mó wie nia wy gło szo ne go przez kar dy na ła Wy szyń skie go
na po wi ta nie 251. piel grzym ki war szaw skiej w dniu 14 VIII 1967 r., b.p.

127 Ibi�dem, Re la cje ko re spon den tów za gra nicz nych, 1967 r., b.p.
128 AIPN, 01283/486, In for ma cja na czel ni ka Wy dzia łu IV K MO m.st. War sza wy do ty czą ca 252. piel -

grzym ki pie szej z War sza wy do Czę sto cho wy, prze sła na do dy rek to ra De par ta men tu IV MSW,
26 VII 1968 r., k. 5–10.

129 Ibi�dem, Mel du nek dzien ny dla na czel ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu IV MSW i na czel ni ka
Wydzia łu IV KS MO, 8 VIII 1968 r., k. 39.
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piel grzym ki przez las ko ło Łę cze szyc o. Osia dły oso bi ście pil no wał, aby pąt ni cy nie za -
trzy my wa li się obok kwa te ru ją ce go woj ska. Kie row nik gru py pierw szej na to miast, wi -
dząc żoł nie rzy ra dziec kich, we zwał pąt ni ków do od śpie wa nia na ich cześć pie śni. Gru pa
od śpie wa ła pieśń re li gij ną w ryt mie mło dzie żo wym”130. Kie row ni kiem gru py pierw szej
był o. Pła tek.

Wy pad ków na ru sze nia po rząd ku pu blicz ne go or ga ny bez pie czeń stwa wy jąt ko wo nie
stwier dza ły. Za pro wa dze nie spo ko ju przy pi sy wa ły m.in. kie row ni ko wi piel grzym ki
o. Efre mo wi Osia dłe mu, o któ rym pi sa ły, że „wy ka zu je na tra sie du żą ak tyw ność
w zakresie kon tro li nad prze strze ga niem przez po szcze gól ne gru py po rząd ku na tra sie.
Wśród uczest ni ków piel grzym ki stwier dzo no po zy tyw ne wy po wie dzi na te mat mi li cji
dro go wej na tra sie, któ ra re gu lu je ru chem, umoż li wia jąc im bez piecz ne przej ście”131.
Skru pu lat nie od no to wy wa no rów nież wszyst kie po zy tyw ne wy po wie dzi czy ge sty pod
ad re sem mi li cji.

W 1968 r. pod czas wcho dze nia do Czę sto cho wy „na cze le piel grzym ki nie sio ne było
ha sło na stę pu ją cej tre ści: «Ra tuj my na ród od wiel kich za gro żeń ate iza cji, la icy za cji, nie -
mo ral no ści i pi jań stwa». Ha sło to wy pi sa ne by ło na tle ma py Pol ski wy ko na nej ze sty ro -
pia nu, nad to ma pa ta oka la na by ła ko ro ną cier ni stą […]. We wszyst kich prze mó wie niach
pod kre śla no po świę ce nie pąt ni ków war szaw skich, tra dy cje tej piel grzym ki oraz za le ca -
no mo dli twy w in ten cji «ra to wa nia na ro du pol skie go przed zgub ny mi skut ka mi de mo ra -
li za cji i ate iza cji». Wro gich ak cen tów nie stwier dzo no”132. Wy ni ka z te go, że w 1968 r.
wal ka z ate iza cją nie by ła uwa ża na za „wro gi ak cent”.

Na czel nik Wy dzia łu IV KW MO w Kiel cach pod su mo wał piel grzym kę z 1968 r. na -
stę pu ją co: „Po rów nu jąc na sze obec ne spo strze że nia od no śnie piel grzym ki w po rów na -
niu do ubie gło rocz nej, na su wa ją się na stę pu ją ce uwa gi: w bie żą cym ro ku piel grzym ka
ma do bre wła sne za opa trze nie, do wo żo ne na tra sę. Gru po wi czę sto ape lu ją do uczest ni -
ków, aby nie na by wa li żyw no ści u przy god nych ofe ren tów, gdyż to gro zić mo że epi de -
mią; mniej jest ofe ren tów żyw no ści na tra sie, niż to mia ło miej sce w la tach ubie głych;
wśród uczest ni ków piel grzym ki jest lep sza dys cy pli na. Jej kie row ni cy le piej pa nu ją
nad sy tu acją, jest mniej roz luź nie nia mo ral ne go; wśród uczest ni ków wi dać du ży spo kój
i brak ne ga tyw nych po li tycz nych na stro jów czy prze stępstw […]. Uczest ni cy piel grzym -
ki są przy chyl niej usto sun ko wa ni do funk cjo na riu szy MO, niż to mia ło miej sce w la tach
ubie głych”133.
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130 Ibi�dem, Mel du nek na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w War sza wie mjr. S. Noz der ki do dy rek to ra
De par ta men tu IV MSW i na czel ni ka Wy dzia łu IV KS MO, 7 VIII 1968 r., k. 25.

131 Ibi�dem, In for ma cja za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu IV K MO m.st. War sza wy do ty czą ca wy mar -
szu 252. piel grzym ki pie szej do Czę sto cho wy, prze sła na do dy rek to ra De par ta men tu IV MSW,
7 VIII 1968 r., k. 26–30.

132 Ibi�dem, Mel du nek sy tu acyj ny nr 1 na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Ka to wi cach ppłk. L. Pi -
ku ły do dy rek to ra De par ta men tu IV MSW w War sza wie ppłk. S. Mo raw skie go, 14 VIII 1968 r., 
k. 56–57.

133 Ibi�dem, Mel du nek dzien ny na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Kiel cach ppłk. J. Ja skól skie go
do na czel ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu IV MSW w War sza wie i na czel ni ka Wy dzia łu IV KS MO
w War sza wie, 11 VIII 1968 r., k. 49–50.
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Dzia ła nia ope ra cyj ne i dez in te gra cyj ne

Od 1964 r. – po nie uda nych pró bach de le ga li za cji piel grzym ki w po przed nim
roku – wła dze ko mu ni stycz ne le piej przy go to wy wa ły się do dzia łań wy mie rzo nych w tra -
dy cję pie sze go wę dro wa nia na Ja sną Gó rę.

Z 1964 r. za cho wa ło się nie wie le ma te ria łów, acz kol wiek są one in te re su ją ce. Co dzien ne
te le gra my i te le fo no gra my na bie żą co do star cza ły z tra sy piel grzym ki mel dun ki do De par ta -
men tu IV MSW. Zwra ca się w nich uwa gę na ak cen ty an ty ustro jo we, ta kie jak ten, że uczest -
ni cy piel grzym ki śpie wa ją pieśń pt. „Ma ry jo Czę sto chow ska, uspo kój wro gów Ko ścio ła”134.

In for ma cje ope ra cyj ne du żo miej sca po świę ca ją nie szczę śli wym wy pad kom135,
chorobom, jak rów nież opi som po głę bia ją ce go się cha osu or ga ni za cyj ne go. Od 1964 r.
tra dy cyj nym ele men tem mel dun ków sta ją się wia do mo ści o pi jań stwie wśród piel grzy -
mów, prze ja wach de mo ra li za cji, kra dzie żach, wszczy na nych przez nich awan tu rach
i rozmaitych wy bry kach chu li gań skich136.

Z ko lei wśród pąt ni ków na ra sta ło prze ko na nie, że ra zem z ni mi idą oso by na sła ne przez
SB spe cjal nie po to, że by swo im za cho wa niem psuć im opi nię u miesz kań ców mi ja nych
miej sco wo ści oraz po dej mo wać dzia ła nia zmie rza ją ce do utrud nia nia wę drów ki. W jed -
nym z mel dun ków z 1966 r. przy to czo ne są sło wa o. Płat ka, któ ry miał stwier dzić, że ko -
mu ni ści wy sła li z piel grzym ką „kom pa nię roz ra bia czy”137. Pry mas Wy szyń ski w 1967 r.
miał na po że gna nie piel grzym ki ape lo wać „o spo kój w piel grzym ce, pod kre śla jąc, że mogą
w niej być lu dzie, któ rzy przy by li dla prze szka dza nia pąt ni kom”138.

Dzia ła nia te na po cząt ku lat sie dem dzie sią tych za czną się w ję zy ku SB na zy wać dzia -
ła nia mi dez in te gra cyj ny mi. Nie ste ty, ich śla dy zo sta ły w więk szo ści do kład nie za tar te.

„Uczest ni cy piel grzym ki za cho wu ją się po praw nie” – mel do wa ła kie lec ka SB
w 1964 r., już w ko lej nym zda niu za prze cza jąc tej opi nii: „Na uwa gę za słu gu je to, że
w cza sie noc le gu w Stu dzian nie wie lu mło dych uczest ni ków piel grzym ki by ło pi ja nych
oraz ro ze szła się wer sja, że funk cjo na riu sze MO znisz czy li w tej miej sco wo ści przy go -
to wa ne dla piel grzy mów po sił ki w ko tłach, co ab so lut nie nie po le ga na praw dzie”139.
Z ko lei w 1968 r. po da no, że „pod czas obia du w Łę cze szy cach ro ze szła się wśród księ -
ży po gło ska, że w cza sie noc le gu w Tar czy nie gru pa 7 chłop ców chwa li ła się do pąt nicz -
ki, że są z ZMS i za udział w piel grzym ce otrzy mu ją 50 zł dzien nie, a za da niem ich jest
roz ra bia nie na tra sie, co oczy wi ście nie jest praw dą”140.
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134 AIPN, 01283/480/CD, Mel du nek za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB w Kiel cach
płk. Woj tu si ka do dy rek to ra De par ta men tu IV MSW, 9 VIII 1964 r., k. 139.

135 Np. ibi�dem, De pe sza szy fro wa na wcho dzą ca nr 4828, k. 258; ibi�dem, Te le gram nr 9/66, k. 275:
„W godz[in ach] wie czor nych dnia 13 VIII [1966 r.] uzy ska no z trzech źró deł za bez pie cza ją cych piel -
grzym kę war szaw ską in for ma cję, że wśród jej uczest ni ków mó wi się o za ist nie niu wy pad ku uto nię cia
pod czas ką pie li jed ne go chłop ca z piel grzym ki”. Cho dzi ło o czter na sto let nie go Ste fa na Szczy giel skie go.

136 Por. np. ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca prze bie gu 251. piel grzym ki pie szej z War sza wy do Czę -
sto cho wy zor ga ni zo wa nej w dniach 6–17 VIII 1967 r. przez oo. pau li nów, k. 386–390.

137 Ibi�dem, Te le fo no gram nr 7/66, k. 259–260.
138 AIPN, 01283/485, In for ma cja wi ce dy rek to ra De par ta men tu IV MSW płk. W. Zaj dy do ty czą ca

251. pie szej piel grzym ki do Czę sto cho wy, 6 VIII 1967 r., b.p.
139 AIPN, 01283/480/CD, Mel du nek za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB w Kiel cach

płk. Woj tu si ka do dy rek to ra De par ta men tu IV MSW, 9 VIII 1964 r., k. 142.
140 AIPN, 01283/486, In for ma cja dla dy rek to ra De par ta men tu IV MSW do ty czą ca sy tu acji

na trasie II eta pu 252. pie szej piel grzym ki do Czę sto cho wy oraz in nych wy da rzeń i wy po wie dzi kleru,
8 VIII 1968 r., k. 35.
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Prze glą da jąc mel dun ki SB z tra sy do rocz nych piel grzy mek, od no si się wra że nie, że
roz prę że nie dys cy pli ny – aż do wy bry ków chu li gań skich włącz nie – na si la ło się zwy kle,
gdy piel grzym ka wę dro wa ła przez wo je wódz two kie lec kie. Ro dzi się py ta nie, czy nie
by ło to zwią za ne z więk szą ak tyw no ścią kie lec kiej SB w sfe rze dzia łań spe cjal nych. Nie
wia do mo, czy na to py ta nie uda się kie dy kol wiek zna leźć od po wiedź.

Szcze gól nie wie le miej sca w do ku men tach zaj mu je hi sto ria awan tu ry w Skór ko wi -
cach w 1969 r. KS MO w War sza wie – w po ro zu mie niu z KW MO w War sza wie, Kiel -
cach, Ło dzi i Ka to wi cach – stan dar do wo pod ję ła „dzia ła nia za bez pie cza ją ce te go rocz ną
piel grzym kę do Czę sto cho wy”141. In for ma cje do ty czą ce piel grzym ki by ły w 1969 r. ad -
re so wa ne do pięciu osób: I se kre ta rza War szaw skie go Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR,
prze wod ni czą ce go Pre zy dium WRN w Warszawie, dy rek to ra De par ta men tu IV MSW,
I za stęp cy ko men dan ta sto łecz ne go MO ds. SB w War sza wie i ko men dan ta wo je wódz -
kie go MO w War sza wie. Ko lej ność ad re sa tów, jak za wsze, nie by ła przy pad ko wa.

Na te re nie wo je wódz twa war szaw skie go „nie za no to wa no ze stro ny pąt ni ków za kłó -
ce nia bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go”142. Rów nież w wo je wódz twie łódz kim
na tra sie prze mar szu „pa no wał spo kój, wro gich lub ne ga tyw nych prze ja wów”143 nie
stwier dzo no, tyl ko „w cza sie po sto ju w Stu dzian nie da ło się za uwa żyć więk sze niż
w ubie głym ro ku spo ży cie al ko ho lu ze stro ny mło dych uczest ni ków. W sto sun ku do trzech
z nich za za kłó ce nie spo ko ju funk cjo na riu sze MO uży li pa łek”144. Na tra sie Mo giel ni ca–
–Stu dzian na i Stu dzian na–Jan ków od no to wa no „więk sze spo ży cie al ko ho lu przez
młodzież”145 oraz „ob ni że nie re li gij ne go za an ga żo wa nia”146 w gru pach mło dzie żo wych.

W Skór ko wi cach już do godz. 19.00 wy ku pio no w go spo dzie wszyst kie na po je al ko -
ho lo we147, a na stęp nie „oko ło 30 męż czyzn pod wpły wem spo ży te go al ko ho lu za cho wy -
wa ło się kom pro mi tu ją co dla ca ło ści piel grzym ki”148. Wy mie nie ni są z na zwisk
(z po da niem dat uro dze nia i ad re sów) dwaj uczest ni cy piel grzym ki, z któ rych pierw szy
ska le czył no żem i po bił szta che tą z gwoź dzia mi jed ne go z miesz kań ców Skór ko wic i zo -
stał za trzy ma ny przez mi li cję. Dru gi awan tu ro wał się pod wpły wem al ko ho lu, wo bec cze -
go „ak ty wi ści piel grzym ki zwią za li go sznu rem i od da li funkc[jo na riu szom] MO z proś bą
o za trzy ma nie go w aresz cie do wy trzeź wie nia”149. W wy ni ku za ist nia łych wy pad ków „kie -
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141 AIPN, 01283/487, In for ma cja wi ce dy rek to ra De par ta men tu IV MSW płk. Z. Go roń skie go do ty -
czą ca przy go to wań do 253. War szaw skiej Piel grzym ki Pie szej na Ja sną Gó rę, 1 VIII 1969 r., k. 18.

142 Ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca prze mar szu przez te ren wo je wódz twa war szaw skie go 253. War -
szaw skiej Piel grzym ki Pie szej do Czę sto cho wy, 8 VIII 1969 r., k. 40–42.

143 Ibi�dem, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Kiel cach ppłk. Ja skól skie go do na czel -
ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu IV MSW w War sza wie, 9 VIII 1969 r., k. 44.

144 Ibi�dem.
145 Ibi�dem, Te le gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KS MO w War sza wie do dy rek to ra De par ta men -

tu IV MSW, k. 48.
146 Ibi�dem, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Kiel cach ppłk. Ja skól skie go do na czel -

ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu IV MSW w War sza wie i na czel ni ka Wy dzia łu IV K MO m.st. War sza -
wy, 10 VIII 1969 r., k. 46–47.

147 Ibi�dem, In for ma cja na czel ni ka Wy dzia łu IV K MO m.st. War sza wy ppłk. J. Kwi la do ty czą ca sy tu acji
na tra sie II, III, IV, V eta pu piel grzym ki pie szej z War sza wy do Czę sto cho wy, 12 VIII 1969 r., k. 60–61.

148 Ibi�dem, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Kiel cach ppłk. Ja skól skie go do na czel -
ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu IV MSW w War sza wie i na czel ni ka Wy dzia łu IV K MO m.st. War sza -
wy, 11 VIII 1969 r., k. 49.

149 Ibi�dem, k. 50.
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row nic two piel grzym ki zwró ci ło się do funkc[jo na riu szy] MO z proś bą o udzie le nie po -
mo cy w za bez pie cze niu ła du i spo ko ju za kłó ca ne go przez nie któ rych uczest ni ków piel -
grzym ki”150. Na stęp nie w do ku men cie wy mie nio ne są ko lej ne na zwi ska, a wy da rze nie
ura sta do ran gi „awan tu ry po mię dzy miej sco wą gru pą mło dzie ży a mło dzie żą z piel grzym -
ki, któ ra zja wi ła się wcze śniej. Awan tu ra roz po czę ła się przed miej sco wą go spo dą, a jej
uczest ni cy by li pod wpły wem al ko ho lu. W wy ni ku zaj ścia je den z uczest ni ków […], za -
miesz ka ły w Skór ko wi cach, zo stał po ka le czo ny no żem, któ re go użył uczest nik piel grzym -
ki. Po szko do wa ny roz po znał spraw ców zaj ścia, któ rzy zo sta li za trzy ma ni. Bliż sze da ne
do ty czą ce awan tu ry po da Wy dział IV KW MO w Kiel cach”151. Te go sa me go dnia, 11 sierp -
nia, funk cjo na riu sze MO z Opocz na w związ ku z pro wa dzo nym do cho dze niem za trzy ma li
dal szych dwóch uczest ni ków piel grzym ki, któ rzy „bra li udział w bój ce na te re nie Skór -
ko wic”152. Na stęp nie za trzy ma no jesz cze dwie oso by153.

Kon ty nu acją spra wy są znaj du ją ce się w war szaw skich ak tach do ku men ty z KP MO
w Opocz nie: ze zna nia po szko do wa nych, świad ków i po dej rza nych, pro to ko ły kon fron -
ta cji mię dzy świad ka mi i po szko do wa ny mi a po dej rza ny mi, za świad cze nia me dycz ne154.
Na tym jed nak hi sto ria się ury wa. Do tecz ki piel grzym ki nie do łą czo no do ku men tów po -
świad cza ją cych dal szy ciąg w po sta ci spra wy kar nej – je śli w ogó le mia ła miej sce.

W związ ku z awan tu rą w Skór ko wi cach kie row nik Wy dzia łu ds. Wy znań Prezydium
WRN w Kiel cach prze pro wa dził 11 sierp nia „roz mo wę ostrze gaw czą z kie row nic twem
piel grzym ki”, tzn. z o. Mel chio rem Kró li kiem155. W cza sie roz mo wy „ob. Ja rosz wska -
zał o. Kró li ko wi na nie za do wo le nie władz i pro te sty lud no ści wy ni kłe z nie wła ści we go
za cho wa nia się uczest ni ków piel grzym ki, wy ra ża ją ce go się w urzą dza niu awan tur pi jac -
kich, sia niu de mo ra li za cji, do ko ny wa niu drob nych kra dzie ży, a na wet bi ciu miej sco wej
lud no ści. […] Za stan ten wi nę po no szą or ga ni za to rzy piel grzym ki i jej kie row nik o. Kró -
lik i do nich wła dze i spo łe czeń stwo ma pre ten sje i uwa gi”156.

Z ko lej nych do ku men tów wy ła nia się ob raz piel grzym ki ja ko miej sca kom plet ne go cha -
osu or ga ni za cyj ne go, ba ła ga nu na tra sie i w miej scach noc le gu, za gro żeń dla bez pie czeń -
stwa ru chu dro go we go, fa tal ne go sta nu zdro wot ne go (wie le przy pad ków za słab nięć,
krwo to ków, za pa ści ser co wych i epi lep sji) i jaw nej de mo ra li za cji: „Po przy by ciu piel grzy -
mów do Wiel gom ły nów część z nich uda ła się do ko ścio ła na na bo żeń stwo, a część nad po -
bli ską rzecz kę, gdzie ma so wo w wa run kach an ty sa ni tar nych, a szcze gól nie ko bie ty,
za ży wa no ką pie li i ob my wa no się. W cią gu jed nej go dzi ny wy ku pio no pie czy wo ze skle -
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150 Ibi�dem.
151 Ibi�dem, Szy fro gram nr 5608 z KS MO w War sza wie do dy rek to ra De par ta men tu IV MSW do ty -

czą cy piel grzym ki z War sza wy do Czę sto cho wy na tra sie Jan ków–Skór ko wi ce, 11 VIII 1969 r., k. 51–52.
152 Ibi�dem, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Kiel cach ppłk. Ja skól skie go do na czel -

ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu IV MSW w War sza wie i na czel ni ka Wy dzia łu IV K MO m.st. War sza -
wy, 11 VIII 1969 r., k. 53.

153 Ibi�dem, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Kiel cach ppłk. Ja skól skie go do na czel -
ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu IV MSW w War sza wie i na czel ni ka Wy dzia łu IV K MO m.st. War sza -
wy, 11 VIII 1969 r., k. 54.

154 Wy mie nio ne do ku men ty zob. AIPN, 01283/487, k. 85–104.
155 Ibi�dem, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Kiel cach ppłk. Ja skól skie go do na czel -

ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu IV MSW w War sza wie i na czel ni ka Wy dzia łu IV K MO m.st. War sza -
wy, 11 VIII 1969 r., k. 55–56.

156 Ibi�dem, Pi smo Pre zy dium WRN w Kiel cach – Urząd Spraw We wnętrz nych do De par ta men tu Spo -
łecz no -Ad mi ni stra cyj ne go MSW, 15 VIII 1969 r., k. 74.
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pów i na po je chło dzą ce, a z kio sków «Ru chu» znik nę ły środ ki opa trun ko we i pre zer wa ty -
wy. W go dzi nach 20.00–22.00 funk cjo na riu sze MO za uwa ży li kil ku na stu młodych mężczyzn
w wie ku oko ło 18–21 lat, lek ko pod pi tych. […] Księ ża idą cy z piel grzym ką dwu krot nie
zwra ca li się do funk cjo na riu szy MO o in ter wen cję, gdyż no cu ją cy piel grzy mi do nie śli im,
że w dwóch miej scach noc le go wych «ja cyś nie zna ni osob ni cy» – we dług wy po wie dzi księ -
ży nie piel grzy mi – za cho wu ją się nie mo ral nie. Kon tro la tych miejsc wy ka za ła, że mło dzi
męż czyź ni spa li w to wa rzy stwie dziew cząt w wie ku 17–20 lat. Księ ża ofi cjal nie wy ra ża li
po dzię ko wa nie funk cjo na riu szom MO za po moc w utrzy ma niu po rząd ku”157.

Uzna no, że piel grzym ka sta no wi za gro że nie w pro ce sie so cja li stycz ne go wy cho wa -
nia dzie ci i mło dzie ży, stąd po sta no wio no chro nić mło de po ko le nie przed zgub ny mi skut -
ka mi ewen tu al ne go ze tknię cia się z piel grzy ma mi: „Na tra sie prze mar szu piel grzym ki
– w miej sco wo ściach Sę ko cin, Mi cha ło wi ce, Tom czy ce i Ko zie tu ły – znaj du ją się ko lo nie
let nie dla dzie ci i mło dzie ży szkol nej. Kie row nic twa tych ko lo nii przy po mo cy za in te re -
so wa nych wy dzia łów oświa ty ma ją zor ga ni zo wać od po wied nie za ję cia dla mło dzie -
ży – unie moż li wia ją ce jej kon tak ty z pąt ni ka mi”158.

Na iw no ścią by ło by są dzić, że wła dzom za le ża ło na po pra wie sy tu acji. Ich praw dzi -
we in ten cje de ma sku je do ku ment sta no wią cy pod su mo wa nie piel grzym ki war szaw skiej
z 1968 r., za wie ra ją cy czte ry in te re su ją ce wnio ski na przy szłość:

Po pierw sze: „Du ży udział mło dzie ży w piel grzym ce po wo du je zmia nę do tych cza -
so we go cha rak te ru piel grzym ki z re li gij ne go na świec ki. Więk szość mło dzie ży trak tu je
udział w piel grzym ce ja ko tu ry sty kę, roz ryw kę, przy go dę, chęć wy ży cia się, nie an ga żu -
jąc się moc no re li gij nie i nie prze strze ga jąc we wnętrz nych za rzą dzeń or ga ni za to rów. Po -
wyż sze ele men ty w po waż nym stop niu wpły wa ją na roz kład piel grzym ki”159. Wnio sek,
któ ry z te go wy snu to, „nie na le ży uwa żać, że or ga ni za to rom uda się na rzu cić swój pro -
gram mło dzie ży bio rą cej udział w piel grzym ce”160.

Po dru gie: „Po mi mo sze re gu nie do cią gnięć or ga ni za cyj nych i wy kro czeń spo wo do wa -
nych przez te go rocz ną piel grzym kę na od cin ku nie prze strze ga nia ła du i po rząd ku – nie sto -
so wać wo bec or ga ni za to rów kar (grzyw ny, roz mo wy pro fi lak tycz nej itp.), gdyż spo wo du je
to ze stro ny pau li nów lep szą or ga ni za cję, a wła dze z ko lei nie są tym za in te re so wa ne”161.

Po trze cie: „W przy szło rocz nej piel grzym ce spo wo do wać, by si ły i środ ki MO znaj -
do wa ły się w do sta tecz nym ukry ciu, go to we w każ dej chwi li do dzia ła nia, nie tak jak
w bie żą cym ro ku, gdzie na nie któ rych eta pach (Skór ko wi ce, Wiel gom ły ny, Świę ta An na)
si ły te by ły bar dzo wi docz ne, co stwa rza ło nie po trzeb ną de mon stra cję i ko men ta rze”162.

Po czwar te: „Wska za nym bę dzie w przy szło rocz nej piel grzym ce zor ga ni zo wać lep -
sze za opa trze nie skle pów znaj du ją cych się na tra sie piel grzym ki w na po je al ko ho lo we
i środ ki an ty kon cep cyj ne, któ re na przy kła dzie piel grzym ki z bie żą ce go ro ku przy czy -
nia ją się do jej mo ral ne go roz kła du”163.
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157 Ibi�dem, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV SB KW MO w Ło dzi ppłk. Pe dy do na czel ni ka Wy -
dzia łu IV De par ta men tu IV MSW w War sza wie, 13 VIII 1969 r., k. 63–64.

158 Ibi�dem, In for ma cja nr 91/69, 5 VIII 1969 r., k. 26.
159 Ibi�dem, Uwa gi uogól nia ją ce do piel grzym ki, k. 77.
160 Ibi�dem.
161 Ibi�dem.
162 Ibi�dem.
163 Ibi�dem.
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Z in nych źró deł wia do mo, że zwłasz cza od po ło wy lat sie dem dzie sią tych z ro ku na rok
na si la ły się dzia ła nia dez in te gra cyj ne wo bec piel grzy mów. By ły przy pad ki odu rza nia ich
środ ka mi far ma ko lo gicz ny mi, prze bi ja no opo ny sa mo cho dów, kra dzio no do wo dy
osobiste, za nie czysz cza no śpi wo ry pąt ni ków, roz po wszech nia no por no gra fię, za tru wa no
po jem ni ki z na po ja mi, roz rzu ca no na sio na dzi kiej ró ży wy wo łu ją ce przy kre swę dze nie.
To tyl ko przy kła dy z bo ga te go re per tu aru prze stęp czych – trud nych dziś do udo wod nie -
nia – dzia łań SB wo bec piel grzy mów.

Mi mo że wszyst ko wska zu je na to, iż do ku men ty po świad cza ją ce tzw. spe cjal ne
działa nia dez in te gra cyj ne SB wo bec piel grzym ki war szaw skiej ule gły cał ko wi cie lub
w więk szo ści znisz cze niu, pew ną wie dzę być mo że przy nie sie trwa ją ce po stę po wa nie,
pro wa dzo ne przez pion śled czy war szaw skie go od dzia łu IPN: „Śledz two w spra wie funk -
cjo no wa nia w okre sie od 28 li sto pa da 1956 r. do 31 grud nia 1989 r. w struk tu rach Mi ni -
ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie związ ku, w skład któ re go wcho dzi li
funk cjo na riu sze by łej Służ by Bez pie czeń stwa, kie ro wa ne go przez oso by zaj mu ją ce naj -
wyż sze sta no wi ska pań stwo we, któ ry miał na ce lu do ko ny wa nie prze stępstw, a w szcze -
gól no ści zbrod ni za bójstw osób – dzia ła czy opo zy cji po li tycz nej i du cho wień stwa (sygn.
S 17/06/Zk)”164. Jed nym z wąt ków te go po stę po wa nia są dzia ła nia SB wy mie rzo ne w piel -
grzym ki (nie tylko w war szaw ską). W wąt ku do ty czą cym re pre sji wo bec piel grzy mów
wę dru ją cych z War sza wy na Ja sną Gó rę nie uda ło się jed nak po sta wić za rzu tów trzem
funk cjo na riu szom za an ga żo wa nym w dzia ła nia dez in te gra cyj ne – spra wę prze ciw ko nim
umo rzo no.

Or ga ni za to rzy piel grzym ki z ro ku na rok do sko na li li się w wy kry wa niu i de ma sko -
wa niu roz ma itych form in wi gi la cji i dez in te gra cji, co w ba da nych do ku men tach apa ra tu
bez pie czeń stwa na zy wa ne jest „za bez pie cze niem się przed pe ne tra cją prze bie gu piel -
grzym ki ze stro ny or ga nów ści ga nia”165. W przy pad ku War szaw skiej Aka de mic kiej Piel -
grzym ki Die ce zjal nej za bez pie cze nie to mia ło po le gać na „stwo rze niu tzw. wy wia du
piel grzym ko we go, re kru tu ją ce go się spo śród służ by po rząd ko wej, ukie run ko wa ne go
na de ma sko wa nie funk cjo na riu szy apa ra tu ści ga nia oraz osób z nim zwią za nych”166.

Wy dział IV KW MO w War sza wie w 1964 r. mel do wał, że „od po cząt ku do ko nu je
ope ra cyj ne go roz po zna nia skła du oso bo we go księ ży idą cych w piel grzym ce, le ka rzy, sa -
ni ta riu szek i in nych cie kaw szych osób. W wy ni ku te go uzy ska no już i zi den ty fi ko wa no
wie le osób, do ko na no sze re gu po trzeb nych fo to gra fii. Pra ca ta trwa na dal i jej wy ni ki
zosta ną w póź niej szym cza sie opra co wa ne w for mie wy czer pu ją cej in for ma cji na ten
temat”167. Od po wie dzią na wzma ga ją cą się in wi gi la cję sta ła się ro sną ca czuj ność or ga ni -
za to rów piel grzym ki, któ rzy – jak do no si je den z mel dun ków w 1966 r. – le gi ty mu ją
nawet księ ży nie zna nych im z twa rzy168.
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164 Zob. http://ipn.gov.pl/pl/sledz twa/sledz twa/od dzia lo wa -ko mi sja -w -wa/31502,Sledz twa -w -to -
ku.html (do stęp 21 X 2016 r.).

165 AIPN, 01080/134, M. Szym kie wicz, „Za bez pie cze nie ope ra cyj ne War szaw skiej Aka de mic kiej
Piel grzym ki Die ce zjal nej w la tach 1981–1985”, Le gio no wo 1986, k. 50.

166 Ibi�dem.
167 AIPN, 01283/480/CD, Te le gram za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w War sza wie

kpt. Sobo la do dy rek to ra De par ta men tu IV MSW, 9 VIII 1964 r., k. 141. 
168 Ibi�dem, Te le gram nr 3/66, k. 241–242.
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W 1976 r. dusz pa ste rze aka de mic cy wę dru ją cy z „sie dem nast ką” wy two rzy li
w grupie – zda niem SB – „at mos fe rę da le ko idą cej po dejrz li wo ści na tle rze ko mej chę ci
pe ne tra cji i roz bi cia piel grzym ki przez Służ bę Bez pie czeń stwa i wła dze po li tycz no -ad -
mi ni stra cyj ne. Za trud no ści i nie po wo dze nia piel grzym ki (brak dys cy pli ny, fak ty pi jań -
stwa, kra dzie ży, chu li gań stwa, nie prze strze ga nia re gu la mi nu itp.) obar cza no od po wie -
dzial no ścią Służ bę Bez pie czeń stwa, któ ra – jak uza sad nia li księ ża – przez swo ich agen tów
w piel grzym ce usi łu je pod wa żyć jej po wa gę, ob ni żyć spo łecz no -po li tycz ną ran gę i zdez -
in te gro wać”169. Za uwa żo no rów no cze śnie, że kie row nic two „sie dem nast ki” wy szko li ło
„od po wied nią gru pę ak ty wu, któ rą prze kształ co no w służ bę po rząd ko wą, da jąc jej sze -
ro kie upraw nie nia i moż li wo ści dzia ła nia wo bec wszyst kich piel grzy mów, a w szcze gól -
no ści mło dzie ży”170. Ta wła śnie służ ba po rząd ko wa – około 120 osób pod kie row nic -
twem ks. Wi tol da An drze jew skie go – wo bec przy pad ków bra ku dys cy pli ny, kra dzie ży,
pi jań stwa itp. „sto so wa ła dość ostre, a na wet dra stycz ne sank cje (strzy żo no wło sy, le gi -
ty mo wa no uczest ni ków, za bie ra no kar ty uczest nic twa, za bro nio no prze cho dze nia
w grupach, od da la nia się od grup itp.)”171.

W 1967 r. SB za czę ła się in te re so wać jesz cze jed nym te ma tem. W związ ku z po dzia -
łem piel grzym ki na gru py i z ob ję ciem kie row nictw nie któ rych z nich przez księ ży die -
ce zjal nych za czę to wy szu ki wać praw dzi we lub do mnie ma ne kon flik ty (że by je
ope ra cyj nie roz gry wać) po mię dzy głów ny mi or ga ni za to ra mi a księż mi die ce zjal ny mi172.
Na przy kład w 1968 r. kil ka mel dun ków z tra sy ak cen tu je rze ko me nie po ro zu mie nia
w gru pie XVII, któ rej ro sną ce zna cze nie słusz nie zo sta ło do strze żo ne: „Pau li ni po zba -
wi li w tym ro ku kil ku księ ży świec kich funk cji kie row ni ków grup, ob sa dza jąc je swo imi
księż mi, co wy wo łu je w tych gru pach i u tych księ ży pew ne nie za do wo le nie, zwłasz cza
w gru pie XVII, któ rej kie row ni kiem był daw niej ks. Fo le jew ski, a w tym ro ku jest pau -
lin o. Ju lian. Część mło dzie ży gru pu je się wo kół ks. Fo le jew skie go, a część wo kół o. Ju -
lia na, i nie któ rzy oba wia ją się, że gru pa XVII mo że się roz bić na tra sie na dwie od ręb ne
gru py. Po za tym w gru pie XVII jest pew ne nie za do wo le nie, że nikt z dusz pa ste rzy aka -
de mic kich z ko ścio ła św. An ny nie idzie z mło dzie żą”173.

Rów nież w wy po wie dziach pry ma sa Wy szyń skie go skwa pli wie wy naj dy wa no alu zje
do ewen tu al nych kwe stii pro ble mo wych. Pod czas na ra dy po prze dza ją cej piel grzym kę
w 1969 r., od by tej 23 czerw ca w klasz to rze pau li nów przy ul. Dłu giej, pry mas Wy szyń -
ski wy gło sił dwu dzie sto mi nu to we prze mó wie nie. Zo sta ło ono tak zin ter pre to wa ne przez
apa rat bez pie czeń stwa: „Na wstę pie po wie dział, iż nie na le ży dys ku to wać nad prze szło -
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169 AIPN, 0713/130, In for ma cja dy rek to ra De par ta men tu IV MSW gen. K. Stra szew skie go do ty czą -
ca nie któ rych aspek tów spo łecz no -po li tycz nych i or ga ni za cyj nych 260. pie szej piel grzym ki z War sza -
wy do Czę sto cho wy, 28 VIII 1976 r., k. 87.

170 Ibi�dem, k. 89.
171 Ibi�dem, k. 88.
172 Por. np. AIPN, 01283/485, In for ma cja wi ce dy rek to ra De par ta men tu IV MSW płk. W. Zaj dy do -

ty czą ca pie szej piel grzym ki war szaw skiej wy ru sza ją cej 6 VIII 1967 r. na Ja sną Gó rę, 5 VIII 1967 r., b.p.
Por. też AIPN, 01283/486, In for ma cja na czel ni ka Wy dzia łu IV K MO m.st. War sza wy ppłk. J. Kwi la
do ty czą ca na ra dy zwią za nej z 252. piel grzym ką pie szą do Czę sto cho wy, prze sła na do dy rek to ra De par -
ta men tu IV MSW, 29 VI 1968 r., k. 1–3.

173 AIPN, 01283/486, In for ma cja za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu IV K MO m.st. War sza wy do ty czą -
ca wy mar szu 252. piel grzym ki pie szej do Czę sto cho wy, prze sła na do dy rek to ra De par ta men -
tu IV MSW, 7 VIII 1968 r., k. 28–29.
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ścią piel grzy mek, po nie waż to jest nie pro duk tyw ne. Za zna czył, że ma bo ga te do świad -
cze nie z po sie dzeń epi sko pa tu, gdzie bi sku pi więk szość sił po świę ca ją na ana li zę prze -
szło ści, a gdy idzie o spra wy przy szło ści – to są już zmę cze ni i nie ma ją si ły. Ten fakt
jest wy ko rzy sty wa ny przez nie któ re czyn ni ki pań stwo we. Do wia du ją się one ja ki miś dro -
ga mi o nie tak tycz nych po su nię ciach epi sko pa tu – o czym ni gdy by się nie do wie dzie li,
gdy by o tym nie dys ku to wa no – i wte dy przy pusz cza ją atak na wszyst kich po zy cjach.
A fak ty czę sto są praw dzi we i nie mo że my im za prze czyć – stwier dził Wy szyń ski. Dla -
te go na le ży ra dzić nad przy szło ścią. By ła to pierw sza głów na myśl kard[yna ła] Wy szyń -
skie go, ma ją ca nie wąt pli wie na ce lu za po bie że nie kłót ni księ ży die ce zjal nych z pau li na mi
o to, że w ubie głym ro ku pau li ni po zba wi li ich kie row nic twa nad po szcze gól ny mi gru -
pa mi w piel grzym ce”174.

Pry mas Wy szyń ski miał się też już pod ko niec lat sześć dzie sią tych opo wia dać
– wbrew zda niu pau li nów – za po dzia łem piel grzym ki war szaw skiej na mniej sze – die ce -
zjal ne, i to za rów no z przy czyn lo gi stycz nych (wy ży wie nie, noc le gi), jak i stra te gicz nych:
„Je że li wszy scy – z Po zna nia, Wro cła wia, Ka li sza – pój dą w jed nej pielgrzym ce naraz,
to je że li wła dze pań stwo we zli kwi du ją piel grzym kę war szaw ską, to od ra zu zli kwi du ją
wszyst kie piel grzym ki. Dla te go niech każ da piel grzym ka idzie ze swo jej die ce zji”175.

Po raz pierw szy w 1968 r. po ja wi ły się in for ma cje o za gra nicz nych uczest ni kach piel -
grzym ki. W jed nym z do ku men tów wspo mnia no na te mat kil ku wę dru ją cych w piel -
grzym ce Wę grów, praw do po dob nie kle ry ków176. A pod Czę sto cho wą, „w miej sco wo ści
Za wo dzie, do łą czy ła do piel grzym ki gru pa pię ciu księ ży cze skich, praw do po dob nie tu -
ry stów”177. Co ro ku w mel dun kach po ja wia ły się wzmian ki o ob co kra jow cach wę dru ją -
cych w piel grzym ce, jak rów nież o cu dzo ziem cach przy by łych in dy wi du al nie i gru po wo
na uro czy sto ści 14–15 sierp nia w Czę sto cho wie. W 1969 r. od no to wa no przy jazd
233 obco kra jow ców, w tym 107 z USA, 126 z Włoch, 70 z Wę gier oraz 2 au to ka ry ze
Sło wa cji, na to miast „do godz. 15.00 nie za no to wa no przy jaz du na te ren Czę sto cho wy
dzien ni ka rzy za gra nicz nych”178.

Od 1966 r. pierw sze ra por ty o przy go to wa niach do pie szej piel grzym ki re da go wa ne
by ły przez war szaw ską SB już z kil ku mie sięcz nym wy prze dze niem i do star cza ne
do Depar ta men tu IV MSW re gu lar nie od ma ja lub czerw ca1 79. Mi mo sta rań ści słe go grona
or ga ni za to rów do SB do cie ra ło du żo in for ma cji. Wła dze dys po no wa ły nie tyl ko map ką
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174 AIPN, 01283/487, In for ma cja za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu IV K MO m.st. War sza wy
ppłk. J. Kwi la do ty czą ca na ra dy od by tej 23 VI 1969 r. w klasz to rze oo. Pau li nów w War sza wie z udzia -
łem kar dy na ła Wy szyń skie go na te mat te go rocz nej piel grzym ki pie szej z War sza wy na Ja sną Gó rę,
25 VI 1969 r., k. 1–6.

175 Ibi�dem, k. 1.
176 AIPN, 01283/486, Te le fo no gram KMiP MO w Czę sto cho wie do dy rek to ra De par ta men tu IV MSW

w War sza wie, 14 VIII 1968 r., k. 59.
177 Ibi�dem, Te le gram do dy żur ne go De par ta men tu IV MSW w War sza wie, 14 VIII 1968 r., k. 55.
178 AIPN, 01283/487, Szy fro gram I za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go ds. SB w Ka to wi cach

płk. S. Opit ka do dy rek to ra De par ta men tu IV MSW w War sza wie, 14 VIII 1969 r., k. 65.
179 Por. np. AIPN, 01283/480/CD, In for ma cja do ty czą ca przy go to wań oo. pau li nów do 250. piel -

grzym ki pie szej do Czę sto cho wy, 19 V 1966 r., k. 184–186; ibi�dem, In for ma cja nr 3 K MO m.st. War -
sza wy do ty czą ca 250. War szaw skiej Piel grzym ki Pie szej do Czę sto cho wy, prze sła na do dy rek to ra
De par ta men tu IV MSW, 30 VII 1966 r., k. 195–199. Por. też AIPN, 01283/486, In for ma cja na czel ni ka
Wy dzia łu IV K MO m.st. War sza wy ppłk. J. Kwi la do ty czą ca na ra dy zwią za nej z 252. piel grzym ką pie -
szą do Czę sto cho wy, prze sła na do dy rek to ra De par ta men tu IV MSW, 29 VI 1968 r., k. 1–3.
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z za zna czo ną tra są, eta pa mi, po sto ja mi itp. Mia ły tak że ko pie in struk cji dla prze wod ni -
ków grup, dusz pa ste rzy czy uczest ni ków. Każ de go ro ku zdo by wa ły też szcze gó ło we
infor ma cje z na ra dy od by wa nej 5 sierp nia, w przeded niu wy ru sze nia piel grzym ki,
w klasz to rze pau li nów przy ul. Dłu giej w War sza wie180. W nie któ rych la tach w spo tka -
niach tych brał udział pry mas Wy szyń ski. Do rąk SB tra fia ły też – choć nie kom plet ne – li -
sty za pi su ją cych się uczest ni ków.

Kil ka ra zy dzien nie do MSW przy cho dzi ły mel dun ki (szy fro gra my lub te le gra my)
z tra sy piel grzym ki. W tym ce lu zmo bi li zo wa ne by ły ko men dy wo je wódz kie MO tych
wo je wództw, przez któ re prze cho dzi ła piel grzym ka: war szaw skie go, kie lec kie go, łódz -
kie go i ka to wic kie go.

Od 1964 r. do tecz ki za kła da nej co ro ku na pie szą piel grzym kę włą cza ne by ły też
wypi sy do star cza ne przez Ser wis Na słu chu Pol skie go Ra dia, od no to wu ją cy ko men ta rze
Radia Wol na Eu ro pa na te mat piel grzym ki.

Do in wi gi la cji piel grzym ki sto so wa no do stęp ne środ ki tech nicz ne go za bez pie cze nia.
Jed nym z naj prost szych by ło fo to gra fo wa nie piel grzy mów. W za so bach ar chi wal nych
war szaw skie go IPN prze trwa ły wy ko na ne przez Biu ro „B” fo to gra fie piel grzym ki war -
szaw skiej z lat 1969181, 1974182, 1982183 i 1983184.

Fo to gra fie wy ko na ne 6 sierp nia 1969 r. po ka zu ją wy marsz piel grzym ki z War sza wy:
gru py osób na Pod wa lu, przy Bar ba ka nie, sa mo cho dy z wi docz nym nu me rem re je stra -
cyj nym, lu dzi przy wej ściu do ko ścio ła Pau li nów przy ul. Dłu giej. Do brze udo ku men to -
wa ne jest for mo wa nie się piel grzym ki w Ra szy nie. Zdję cia są do bre tech nicz nie, bar dzo
wy raź ne. Uwiecz nio no twa rze księ ży die ce zjal nych, pau li nów czy fran cisz ka ni na, a tak -
że wie lu mło dych osób. Jest rów nież męż czy zna w mun du rze żoł nier skim – trud no się
dzi wić, że wzbu dził za in te re so wa nie SB. Są też wy raź nie sfo to gra fo wa ne oso by, któ -
re – są dząc po ma ło prak tycz nym obu wiu – tyl ko od pro wa dza ły piel grzym kę. Wi dać star -
sze dzie ci. Na in nych zdję ciach – prze ciw nie – do mi nu ją lu dzie star si (np. ko bie ta idą ca
bo so po as fal cie). Praw do po dob nie ta kie by ło za ło że nie pro pa gan do we przy zle ca niu do -
ku men ta cji fo to gra ficz nej. Wi docz ne są nu me ry pra wie wszyst kich grup, łącz nie z sie -
dem nast ką. Nie bez przy czy ny fo to gra fo wa ne by ły czo ła grup. Z pew no ścią na tych
zdję ciach moż na do strzec kie row ni ków grup i ich naj ak tyw niej szych współ pra cow ni ków,
któ rzy w mo men cie for mo wa nia się piel grzym ki sta li w po bli żu prze wod ni ka. Za in te re -
su ją cy obiekt fo to graf uznał pie lę gniar kę w czep ku oraz in ną ko bie tę z opa ską z czer wo -
nym krzy żem na ra mie niu. Umie jęt nie są zro bio ne zdję cia sa mo cho dów to wa rzy szą cych
piel grzym ce – za wsze tak, że by był czy tel ny nu mer re je stra cyj ny.

In ne są zdję cia z 1983 r., po ka zu ją bo wiem 272. piel grzym kę już wcho dzą cą do Czę -
sto cho wy. Zna czą cy jest kon tekst: 22 lip ca zo stał ofi cjal nie znie sio ny stan wo jen ny. Piel -
grzy mi trzy ma ją fla gi bia ło -czer wo ne, nie któ re z na pi sem: „Bóg, Ho nor, Oj czy zna,
Czło wiek”. Nio są też trans pa ren ty z tre ścia mi od wo łu ją cy mi się do ha seł so li dar no ścio -
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180 AIPN, 01283/480/CD, In for ma cja nr 5 do ty czą ca 250. War szaw skiej Piel grzym ki Pie szej
do Często cho wy, 6 VIII 1966 r., k. 220–223.

181 AIPN, 024/27/CD oraz AIPN, 024/28, Piel grzym ki do Czę sto cho wy na Ja sną Gó rę.
182 AIPN, 0201/345, t. 2, 258. War szaw ska Piel grzym ka Pie sza do Czę sto cho wy, k. 241.
183 AIPN, 024/27/CD, Piel grzym ki do Czę sto cho wy na Ja sną Gó rę.
184 Ibi�dem, Piel grzym ki do Czę sto cho wy na Ja sną Gó rę. Zob. też AIPN, 01462/1, Piel grzym ka

na Jasną Gó rę w 1983 r.
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wych. Idą z wznie sio ny mi rę ka mi i pal ca mi zło żo ny mi sym bo licz nie w kształt li te ry V.
Wi dać spo ro mło dzie ży, tak że w mun du rach od ra dza ją ce go się nie za leż ne go har cer stwa.
Na ko lej nych zdję ciach znaj du ją się trans pa ren ty przy nie sio ne przez piel grzym kę, roz -
wie szo ne na ogro dze niu wo kół klasz to ru – po twier dze nie słusz no ści te zy apa ra tu bez -
pie czeń stwa o na sy ce niu piel grzy mek trans pa ren ta mi i ha sła mi „o alu zyj nej
i pro so li dar no ścio wej tre ści”185. Na po cząt ku lat osiem dzie sią tych SB nie po ko iły za rów -
no prze ja wy upo li tycz nie nia piel grzym ki, jak i ich brak, in ter pre to wa ny ja ko „po zor ny
spo kój” i okres „wy cze ki wa nia na oka zję mo gą cą dać pre tekst do prze nie sie nia na grunt
piel grzym ki wro giej po li tycz nie dzia łal no ści”186.

Fo to gra fie by ły na ogół ro bio ne z uży ciem mi li cyj nych środ ków tech nicz nych, ale
jed no cze śnie wła dze po zy ski wa ły zdję cia ro bio ne przez uczest ni ków lub or ga ni za to rów
piel grzym ki, jak np. w 1968 r.: „Dla upa mięt nie nia piel grzym ki do ko ny wa ne bę dą na tra -
sie zdję cia fo to gra ficz ne po szcze gól nych grup. Za gwa ran to wa li śmy so bie uzy ska nie eg -
zem pla rzy tych zdjęć”187. Do ku men ta cja fo to gra ficz na mia ła zwłasz cza uwzględ niać:
księ ży i naj bar dziej za an ga żo wa nych świec kich piel grzy mów, po jaz dy to wa rzy szą ce piel -
grzym ce, przy pad ki wy kro czeń i na ru sze nia po rząd ku pu blicz ne go, trans pa ren ty i umiesz -
czo ne na nich ha sła, za kłó ce nia w ru chu dro go wym spo wo do wa ne przej ściem
piel grzym ki oraz in ne wy da rze nia waż ne z ope ra cyj ne go punk tu wi dze nia188.

Jed nak fo to gra fo wa nie sta wa ło się z ro ku na rok co raz bar dziej utrud nio ne. Or ga ni -
za to rzy piel grzym ki od mniej wię cej 1971 lub 1972 r. – z przy czyn, któ rych ła two się
do my ślić – od piel grzy mów po sia da ją cych apa ra ty fo to gra ficz ne za czę li wy ma gać ze -
zwo le nia kie row ni ka piel grzym ki lub kie row ni ka gru py na ro bie nie zdjęć1 89. 

Co ro ku SB sta ra ła się włą czyć w piel grzym kę swo je oso bo we źró dła in for ma cji,
którym sta wia no na stę pu ją ce za da nia: 1) roz po zna nie prze bie gu piel grzym ki (at mos fe -
ra, na stro je, za cho wa nie się piel grzy mów w gru pach na tra sie, w miej scach po sto ju i pod -
czas noc le gów); 2) „za bez pie cze nie” pu blicz nych wy stą pień, wy gła sza nych kon fe ren cji,
for mu ło wa nych gło śno in ten cji mo dli tew nych i róż nych uwag bądź opi nii; 3) zwró ce nie
uwa gi na udział w piel grzym ce osób po wią za nych z or ga ni za cja mi an ty ustro jo wy mi
(i tych piel grzy mów, któ rzy z ni mi na wią zu ją lub utrzy mu ją kon takt); 4) do tar cie do kol -
por to wa nych ulo tek i nie le gal nych, czy li tzw. bez de bi to wych, wy daw nictw oraz usta le -
nie osób zaj mu ją cych się kol por ta żem; 5) od no to wy wa nie fak tów wy kra cza nia po za
re li gij ny cha rak ter piel grzym ki oraz zwró ce nie uwa gi na sto su nek or ga ni za to rów do te -
go ty pu wy da rzeń; 6) re je stro wa nie fak tów o zna mio nach wy kro cze nia lub prze stęp stwa;
6) ze bra nie in for ma cji zwią za nych z przy jaz dem – w cha rak te rze pre le gen tów – osób
o po glą dach an ty so cja li stycz nych; 7) od no to wa nie wi zyt dzien ni ka rzy za gra nicz nych,
przed sta wi cie li pla có wek dy plo ma tycz nych itp.; 8) roz po zna nie stop nia an ga żo wa nia się
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185 AIPN, 01080/134, M. Szym kie wicz, „Za bez pie cze nie ope ra cyj ne War szaw skiej Aka de mic kiej
Piel grzym ki Die ce zjal nej w la tach 1981–1985”, Le gio no wo 1986, k. 53.

186 Ibi�dem.
187 AIPN, 01283/486, Mel du nek na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Ka to wi cach ppłk. L. Pi ku ły

do dy rek to ra De par ta men tu IV MSW w War sza wie, 9 VIII 1968 r., k. 44.
188 AIPN, 01080/134, M. Szym kie wicz, „Za bez pie cze nie ope ra cyj ne War szaw skiej Aka de mic kiej

Piel grzym ki Die ce zjal nej w la tach 1981–1985”, Le gio no wo 1986, k. 48.
189 AIPN, 01283/489, In for ma cja na czel ni ka Wy dzia łu IV K MO m.st. War sza wy do ty czą ca

256. pieszej piel grzym ki z War sza wy do Czę sto cho wy, zor ga ni zo wa nej przez oo. pau li nów w dniach
6–17 VIII 1972 r., 25 VIII 1972 r., k. 5.
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pa ra fian na tra sie mar szu na rzecz po mo cy piel grzy mom; 9) roz po zna nie bra ków, po trzeb
i nie po ro zu mień w po szcze gól nych służ bach piel grzym ko wych oraz sku tecz no ści dzia -
ła nia służb piel grzym ko wych190.

Pra cow ni cy ope ra cyj ni SB z gó ry usta la li miej sce i czas spo tkań z taj ny mi współ pra -
cow ni ka mi ob słu gu ją cy mi piel grzym kę (zwy kle wie czo rem w miej scu noc le gu). W prze -
ba da nych ma te ria łach znaj du je się bar dzo nie wie le pseu do ni mów TW wy ko rzy sty wa nych
do agen tu ral nej ob słu gi piel grzym ki. Na przy kład w 1972 r. by li to: TW ps. „Ja cek” (in -
for mo wał m.in. na te mat inż. Ta de usza Po poń czy ka – pra cow ni ka Za kła dów Ra dio wych
im. Mar ci na Ka sprza ka w War sza wie oraz Za kła du Ma szyn Cy fro wych Po li tech ni ki War -
szaw skiej), TW ps. „Ce za ry” (in for mo wał na te mat Te re sy Wsół – asy stent ki Wy dzia łu
Che mii WSN w Sie dl cach), TW ps.: „Cza rek”, „Brzo za” i „Ka sia”191. Z Gdań ska do je -
chał TW ps. „Ja go da”192. Praw do po dob nie wszy scy oni dzia ła li w „sie dem na st ce”. Na to -
miast w 1976 r. w tej gru pie szli: TW ps.: „Ares”, „An drzej”, „Irys”, „Lo tar”, „Eryk”,
„Su li ko”, „Zbysz ko”, „Smul ski”, a tak że TW ps. „Stu dent” z Sie dlec.

Więk sze na sy ce nie piel grzym ki, zwłasz cza gru py XVII, oso bo wy mi źró dła mi in for -
ma cji, ukie run ko wa ny mi na no to wa nie ak cen tów po li tycz nych, zwią za ne by ło z wy da -
rze nia mi ra dom ski mi w czerw cu 1976 r. W „sie dem na st ce” „kil ka krot nie so li da ry zo wa no
się z uczest ni ka mi zajść w Ra do miu i Ur su sie, kreu jąc osą dzo nych na bo ha te rów na ro -
do wych, god nych na śla do wa nia przez mło dzież […]. Zor ga ni zo wa no na wet ma ni fe sta -
cyj ne po wi ta nie ok[oło] trzy stu oso bo wej gru py mło dzie ży z Ra do mia, któ ra do łą czy ła
do piel grzym ki w miej sco wo ści Stu dzian na”193. „Sie dem nast ka” zo sta ła w 1976 r. uzna -
na za to tal nie upo li tycz nio ną: „W na wią za niu do po wsta nia war szaw skie go wska zy wa -
no na po trze bę kon ty nu owa nia wal ki o «wol ną, nie pod le głą i ka to lic ką Pol skę». Mó wio no
też o po trze bie dal szej in te gra cji mło dzie ży pol skiej w ra mach dusz pa ster stwa aka de mic -
kie go i wy ko rzy sta nia tej jed no ści do prze ciw sta wia nia się ist nie ją cej w kra ju rze czy wi -
sto ści spo łecz no -ustro jo wej, a w szcze gól no ści pró bom dal sze go ogra ni cza nia przez
pań stwo swo bód oby wa tel skich i re li gij nych w Pol sce”194. W pod gru pach „sie dem nast -
ki” co dzien nie „od pra wia no ró ża niec, m.in. w in ten cji: ofiar sta li ni zmu; po mor do wa nych
w Po zna niu w 1956 r., pod czas zajść w mar cu 1968 r., w cza sie wy da rzeń gru dnio -
wych 1970 r. oraz pod czas wy da rzeń czerw co wych 1976 r.; za ka to li ków prze śla do wa -
nych w Pol sce i w kra jach so cja li stycz nych; za żoł nie rzy WP po le głych w wal kach
na Za cho dzie i za żoł nie rzy AK; za ofia ry Ka ty nia; za po le głych na Wę grzech w 1956 r.
i w Cze cho sło wa cji w 1967/[19]68 [r.]; za obu dze nie się z le tar gu na ro dów pol skie go,
sło wac kie go i wę gier skie go; za nie spra wie dli wie wię zio nych ro bot ni ków”195.
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190 AIPN, 01080/134, M. Szym kie wicz, „Za bez pie cze nie ope ra cyj ne War szaw skiej Aka de mic kiej
Piel grzym ki Die ce zjal nej w la tach 1981–1985”, Le gio no wo 1986, k. 47–48.

191 AIPN, 01283/489, In for ma cja nr 137/72 do ty czą ca prze mar szu przez wo je wódz two war szaw -
skie 256. War szaw skiej Piel grzym ki Pie szej do Czę sto cho wy, 8 VIII 1972 r., k. 4–5.

192 Ibi�dem, Szy fro gram na czel ni ka Wy dzia łu IV KW MO w Gdań sku ppłk. A. Świer czyń skie go
do naczel ni ka Wy dzia łu V De par ta men tu IV MSW w War sza wie, 4 VIII 1972 r., k. 93–94.

193 AIPN, 0713/130, In for ma cja dy rek to ra De par ta men tu IV MSW gen. K. Stra szew skie go do ty czą -
ca nie któ rych aspek tów spo łecz no -po li tycz nych i or ga ni za cyj nych 260. pie szej piel grzym ki z War sza -
wy do Czę sto cho wy, 28 VIII 1976 r., k. 87.

194 Ibi�dem.
195 Ibi�dem.
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Fakt przy cią ga nia mło dzie ży przez pręż ny ruch piel grzym ko wy, zwłasz cza dy na micz ną
„sie dem nast kę”, w któ rej za uwa ża no „eska la cję ne ga tyw nych tre ści spo łecz no -po li tycz -
nych”196, oraz przez War szaw ską Aka de mic ką Piel grzym kę Die ce zjal ną, któ ra wy pącz ko -
wa ła z „sie dem nast ki” w 1981 r. i co raz bar dziej się roz ra sta ła, bu dził za nie po ko je nie wła dzy
ko mu ni stycz nej i skła niał do pe sy mi stycz nych re flek sji co do sku tecz no ści od dzia ły wa nia
na mło dzież przez in sty tu cje pań stwa so cja li stycz ne go. Dał te mu wy raz au tor pra cy dy plo -
mo wej na pi sa nej w 1984 r. w WSO MSW im. F. Dzier żyń skie go w Le gio no wie: „War to by -
ło by, aby w przy szło ści za in te re so wa ne in sty tu cje pań stwo we pod ję ły pró bę or ga ni zo wa nia
rów nież atrak cyj nych form spę dza nia wol ne go cza su, jak to czy ni Ko ściół. Jed nak re alia
dnia dzi siej sze go nie da ją pod staw do opty mi stycz ne go spoj rze nia w przy szłość. Trud no też
ocze ki wać, że w naj bliż szych la tach pań stwo zdo ła ob jąć swo ją opie ką tak licz ną rze szę
młodych lu dzi, umoż li wia jąc im wy ko rzy sta nie wa ka cyj ne go cza su na wła ści wy, atrak cyj -
ny i ta ni wy po czy nek. Do pó ki sy tu acja ta nie ule gnie ra dy kal nej po pra wie, do tąd re sort nasz
bę dzie bo ry kał się z tym pro ble mem, ja kim jest ruch piel grzym ko wy w ogó le”197. 

Piel grzym ki – zda niem au to ra cy to wa nej pra cy – „swo ją dzia łal no ścią stwa rza ją sze -
reg za gro żeń”198. Po wo łu jąc się na zwy kle za ni ża ne da ne Wy dzia łu III De par ta men tu IV
MSW, twier dzi, że w 1984 r. w 273. War szaw skiej Piel grzym ce Pie szej szło 29 tys. osób
plus 12 tys. w „sie dem nast kach”, to da je 41 tys. osób, w tym 1134 cu dzo ziem ców
z 14 kra jów Eu ro py. A by ło już wte dy 21 piel grzy mek die ce zjal nych199. Głów ne za gro -
że nie by ło na tu ry nie re li gij nej, lecz po li tycz nej: „W la tach 1981–1983 mi mo za pew nień
władz ko ściel nych, po dej mo wa nych przez nie w pew nym za kre sie sta rań o utrzy ma nie
re li gij ne go cha rak te ru piel grzy mek – ruch pąt ni czy był wy ko rzy sty wa ny do or ga ni zo wa -
nia po li tycz nych ma ni fe sta cji, wznie ca nia i pod trzy my wa nia po staw wro go ści i opo zy -
cji wo bec so cja li stycz ne go pań stwa i je go władz”200.

War szaw ska Aka de mic ka Piel grzym ka Die ce zjal na wy od ręb ni ła się w 1981 r. z ini -
cja ty wy ks. Ta de usza Uszyń skie go – z ks. Jó ze fem Ma jem ja ko kie row ni kiem. Wy ru sza -
ła 5 sierp nia spod ko ścio ła św. An ny i szła nie co in ną tra są. Ro sła li czeb nie z ro ku na rok,
do cho dząc w po ło wie lat osiem dzie sią tych do kil ku ty się cy uczest ni ków. Wy da je
się – wnio sku jąc z prze ba da nych ma te ria łów – że trak tu jąc ca ły ruch piel grzym ko wy ja -
ko za gro że nie, wła dze war szaw skie w la tach osiem dzie sią tych za czę ły się bar dziej kon -
cen tro wać na WAPD, któ rej „gre mium kie row ni cze na cze le z ks. J[óze fem] Ma jem,
sto su jąc od po wied ni pro gram pod czas jej prze bie gu, a na sta wia ny na chłon ność umy -
słów mło dzie ży, da je moż li wość nie tyl ko peł nej kon te sta cji re li gij nej, ale rów nież swo -
bo dy w za kre sie oce ny sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej, za bar wio nej czę sto po sta wa mi
wro go ści. Sy tu acja ta stwa rza moż li wo ści trak to wa nia tej piel grzym ki ja ko «pa ra so la
ochron ne go» dla pew nej gru py osób, bę dą cych czę sto ak tyw ny mi człon ka mi by łe go
Nieza leż ne go Zrze sze nia Stu den tów, a tak że in nych – pre zen tu ją cych wro gie po sta wy
wo bec ustro ju, pań stwa i je go zwierzch ni ków”201.
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196 Ibi�dem, k. 89.
197 AIPN, 01080/134, M. Szym kie wicz, „Za bez pie cze nie ope ra cyj ne War szaw skiej Aka de mic kiej

Piel grzym ki Die ce zjal nej w la tach 1981–1985”, Le gio no wo 1986, k. 4.
198 Ibi�dem, k. 5.
199 Ibi�dem, k. 29.
200 Ibi�dem, k. 34.
201 Ibi�dem, k. 36.

08_Krupecka:PA IPN 9  16.07.2018  18:42  Strona 254



W związ ku z tym 21 lip ca 1981 r. Wy dział IV Sto łecz ne go Urzę du Spraw We wnętrz -
nych po sta no wił za ło żyć spra wę obiek to wą krypt. „Ma ra ton 81”, gdyż „ist nia ło uza sad -
nio ne przy pusz cze nie, iż or ga ni za to rzy tej piel grzym ki, bio rąc pod uwa gę mło dy wiek
jej uczest ni ków, a zwłasz cza mło dzież aka de mic ką, ze chcą wpro wa dzić no we for my za -
in te re so wa nia piel grzy mów ży ciem Ko ścio ła, a tak że za in te re so wać ele men ty eks tre mal -
ne pro pa go wa niem wro gich tre ści po li tycz nych”202. W na stęp nych la tach Wy dział IV
SUSW za kła dał ko lej ne spra wy obiek to we na WAPD o ana lo gicz nych kryp to ni mach:
„Ma ra ton 82”, „Ma ra ton 83”, „Ma ra ton 84” i „Ma ra ton 85”.

Zgod nie z wy tycz ny mi De par ta men tu IV MSW w Wy dzia le IV SUSW 13 lip ca 1981 r.
zor ga ni zo wa no spo tka nie po świę co ne „omó wie niu sta nu przy go to wań ope ra cyj nych za -
bez pie cze nia pie szych piel grzy mek z War sza wy do Czę sto cho wy w okre sie 5–15 sierp -
nia 1981 r.”203. W spo tka niu tym bra li udział kie row ni cy jed no stek SB, przez te ren któ rych
prze cho dzi ła I WAPD. W la tach 1981–1985 kon ty nu owa ne by ły na ra dy przed piel grzym -
ko we, pod czas któ rych oma wia no kwe stie za bez pie cze nia or ga ni za cyj no -tech nicz ne go
i ope ra cyj ne go mar szu204.

Wśród po czy nio nych usta leń są m.in. ta jem ni czo brzmią ce sfor mu ło wa nia, np.: „Wy -
dzia ły III SUSW, WUSW w Skier nie wi cach i Piotr ko wie Try bu nal skim zo bo wią za ne są
do pod ję cia przed się wzięć ope ra cyj nych ma ją cych na ce lu [...] osła bie nie dzia łań or ga -
ni za to rów zmie rza ją cych do pod no sze nia atrak cyj no ści piel grzym ki”205 lub „Istot nym
i war tym roz wa że nia jest pro blem sto so wa nia pod czas piel grzym ki dzia łań ope ra cyj nych
o cha rak te rze spe cjal nym, któ re obok dez or ga ni za cji pew nych po czy nań or ga ni za to rów
WAPD mo gły by wy two rzyć at mos fe rę nie chę ci uczest nic twa w piel grzym ce w la tach
następ nych. Wśród tych dzia łań waż ną ro lę mo gła by speł niać dez in for ma cja ma ją ca
na ce lu zra że nie miej sco wej lud no ści i kle ru do po dej mo wa nia i gosz cze nia w la tach na -
stęp nych WAPD”206. Te wła śnie dzia ła nia spe cjal ne, na zy wa ne też dez in te gra cyj ny mi, są
dziś dla ba da czy naj trud niej sze do udo ku men to wa nia.

„Bez pie ka” nie by ła usa tys fak cjo no wa na do tych cza so wą dzia łal no ścią taj nych współ -
pra cow ni ków wpro wa dzo nych do piel grzym ki: „Nie za wsze by li w sta nie po do łać zle -
ca nym im za da niom. In for ma cje uzy ski wa ne od nich by ły zbyt płyt kie i nie za wsze
od zwier cie dla ły to, co by ło w rze czy wi sto ści. Wy ni ka ło to nie tyl ko z oba wy przed de -
kon spi ra cją, ale rów nież z nie zna jo mo ści za in te re so wań Służ by Bez pie czeń stwa w tym
te ma cie. Przy czy ny tej na le ży do pa try wać się w sła bym przy go to wa niu ich do tej im pre -
zy, a tak że w nie do sta tecz nym prze szko le niu”207.

Nie wy star czy ło rów nież „wpro wa dze nie do fi zycz ne go za bez pie cze nia piel grzym -
ki” w la tach 1981–1984 pra cow ni ka ope ra cyj ne go WUSW w Skier nie wi cach208. W związ -
ku z tym pod ję to uda ną pró bę umiesz cze nia od 1984 r. w WAPD słu cha czy le gio now skiej
WSO MSW. Cel był co naj mniej dwo ja ki: peł niąc pod czas piel grzym ki ro lę taj nych
współ pra cow ni ków pro wa dzo nych przez do świad czo ne go ofi ce ra, sa mi przy ucza li się
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202 Ibi�dem, k. 40–41.
203 Ibi�dem, k. 41.
204 Ibi�dem, k. 41–42.
205 Ibi�dem, k. 43.
206 Ibi�dem, k. 57.
207 Ibi�dem, k. 56.
208 Ibi�dem, k. 48.
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do nad zo ro wa nia pra cy TW w przy szło ści. Ro lę współ pra cow ni ków „bez pie ki” peł ni li
zde cy do wa nie le piej niż „nie pro fe sjo nal ni” TW. Dzię ki te mu piel grzym ka by ła pod da na
sku tecz niej szej in wi gi la cji. Przy da wa li się rów nież do re ali za cji in nych – za sy gna li zo -
wa nych wy żej – dzia łań spe cjal nych.

Nie by ło to ła twe przed się wzię cie, któ re wy ma ga ło od po wied nich kan dy da tów. Pod -
czas ich do bo ru trze ba by ło wziąć pod uwa gę „zna jo mość pro ble ma ty ki Ko ścio ła, wiek,
wy trzy ma łość kon dy cyj ną, ce chy psy chicz ne, a tak że od po wied ni staż pra cy w re sor -
cie”209. Na le ża ło prze pro wa dzić „do głęb ny in struk taż w za kre sie pro gra mu re ali zo wa ne -
go przez or ga ni za to rów WAPD pod czas jej prze bie gu (wy ko rzy stać po sia da ne ma te ria ły
ope ra cyj ne oraz pu bli ka cje ko ściel ne), za po znać z do tych cza so wym prze bie giem WAPD
(wy ko rzy stać ma te ria ły ope ra cyj ne oraz do ku men ta cję fo to gra ficz ną trak tu ją cą o jej prze -
bie gu), do ko nać ob jaz du tra sy WAPD w ce lu usta le nia miejsc spo tkań, za po znać z gru -
pą za dań, ja kie bę dą re ali zo wać w trak cie prze bie gu piel grzym ki, przy go to wać
do ku men ty le gi sla cyj ne oraz «le gen dę», któ ra po zwo li na swo bo dę w wy ko ny wa niu zle -
ca nych im za dań”210.

Wpro wa dze nie słu cha czy WSO MSW do WAPD zo sta ło przez re sort oce nio ne ja ko
sku tecz ne211.

Pod sta wy praw ne, de cy den ci

Od pi sy do ku men tów skła da nych przez kie row ni ka piel grzym ki w Pre zy dium DRN
War sza wa -Śród mie ście tra fia ły do De par ta men tu IV MSW. Stąd kwe ren da w ar chi wach
IPN da je też czę ścio wy wgląd w ro lę in sty tu cji ad mi ni stra cyj nych pań stwa ko mu ni stycz -
ne go, słu żą cych w grun cie rze czy – w od nie sie niu do piel grzym ki war szaw skiej – do prze -
ka zy wa nia i eg ze kwo wa nia de cy zji po dej mo wa nych na in nych szcze blach.

W la tach 1984–1985 – we dług oce ny stu den ta WSO w Le gio no wie – da ła się za uwa -
żyć „po pra wa w za cho wa niu uczest ni ków IV WAPD”212 oraz „w za cho wa niu wła ści we -
go kli ma tu w ca łym ru chu piel grzym ko wym w Pol sce”213. Szym kie wicz wi dzi w tym
„nie ba ga tel ną” za słu gę re sor tu spraw we wnętrz nych, któ ry ode grał „in spi ra tor ską ro lę”,
wpły wa jąc na sto łecz ny Wy dział ds. Wy znań, że by je go przed sta wi cie le wy ne go cjo wa li
„wła ści wy cha rak ter” piel grzym ki. Wy dzia łom ds. wy znań w in nych wo je wódz twach za -
su ge ro wał prze pro wa dze nie roz mów z przed sta wi cie la mi ku rii war szaw skiej, łódz kiej
i czę sto chow skiej2 14.

Ro dzi się py ta nie, ja ki był me cha nizm po dej mo wa nia de cy zji w od nie sie niu do piel -
grzym ki war szaw skiej. Dość wy czer pu ją cą od po wiedź da je jesz cze jed na pra ca dy plo mo -
wa po wsta ła w WSO MSW w Le gio no wie, na pi sa na przez A. To ma szew skie go. Au tor
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209 Ibi�dem, k. 57.
210 Ibi�dem.
211 Sze rzej na te mat in wi gi la cji WAPD pi sze B. Nosz czak, Wy�bra�ne�aspek�ty�in�wi�gi�la�cji�dusz�pa�ster�-

stwa�aka�de�mic�kie�go�św.�An�ny�w War�sza�wie�przez�re�sort�bez�pie�czeń�stwa�Pol�ski�Lu�do�wej�(1945–1989),
„Na sza Prze szłość” 2010, t. 113, s. 167–182.

212 AIPN, 01080/134, M. Szym kie wicz, „Za bez pie cze nie ope ra cyj ne War szaw skiej Aka de mic kiej
Piel grzym ki Die ce zjal nej w la tach 1981–1985”, Le gio no wo 1986, k. 38.

213 Ibi�dem, k. 44.
214 Ibi�dem, k. 43–44.
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po słu gu je się przy kła dem 260. pie szej piel grzym ki w 1976 r., a ja ko pod sta wo wą me to dę
sto so wa ną w pra cy wska zu je ana li zę po rów naw czą „tre ści ma te ria łów uzy ska nych ope ra -
cyj nie z ob ser wa cji po śred niej, a w nie któ rych wy pad kach z ob ser wa cji uczest ni czą cej”215.
Nie ujaw nia, czy sam brał udział w za bez pie cza niu ope ra cyj nym piel grzym ki.

W kli mat pa nu ją cy w Pol sce Lu do wej do brze wpro wa dza przy to czo na przez au to ra
mark si stow ska de fi ni cja pań stwa za czerp nię ta z Ma�łej� en�cy�klo�pe�dii� pra�wa (PWN,
Warsza wa 1959): „We dług mark si zmu pań stwo jest wy ni ka ją cą z wal ki klas for mą po li -
tycz nej or ga ni za cji spo łe czeń stwa, któ rą ce chu je hie rar chicz nie i te ry to rial nie zor ga ni -
zo wa ny apa rat przy mu su i któ ra jest na rzę dziem uci sku kla so we go, dyk ta tu rą kla sy
pa nu ją cej, nad bu do wą okre ślo nej for ma cji spo łecz no -eko no micz nej”216. Mi mo to pań -
stwo „w ra mach swo je go funk cjo no wa nia prze ja wia wie le tro ski o dzia łal ność po li tycz -
ną i kul tu ral ną na sze go na ro du”217, a po li ty ka wy zna nio wa pań stwa po le ga na
„za bez pie cza niu wol no ści su mie nia i wy zna nia dla wszyst kich oby wa te li oraz na nie do -
pusz cze niu do nad uży wa nia tej wol no ści dla ce lów go dzą cych w in te re sy Pol skiej
Rzeczy po spo li tej Lu do wej”218.

W Pol sce Lu do wej or ga na mi upraw nio ny mi do wy da wa nia de cy zji w spra wach ta -
kich jak piel grzym ka by ły: „wy dzia ły ds. wy znań na szcze blu wo je wódz kim, wy dzia ły
spraw we wnętrz nych urzę dów wo je wódz kich, dziel ni co wych, miej skich i gmin nych
oraz – z mo cy usta wy peł nie nia zwierzch nie go nad zo ru przez mi ni stra spraw we wnętrz -
nych nad zgro ma dze nia mi – De par ta ment IV i wy dzia ły IV re sor tu MSW, jak rów nież
De par ta ment Spo łecz no -Ad mi ni stra cyj ny MSW oraz ze stro ny in stan cji par tyj nych wy -
dzia ły spo łecz no -ad mi ni stra cyj ne KW PZPR”219.

W prak ty ce by ły to tzw. ze spo ły – w re sor cie MSW po pu lar nie na zy wa ne „trój ką wo -
je wódz ką”220, któ re A. To ma szew ski de fi niu je na stę pu ją co: „Przed sta wi ciel KW PZPR,
Wy dzia łu IV KW MO i kie row nik Wy dzia łu ds. Wy znań w opar ciu o za sa dy po uf ne go
pi sma okól ne go nr 175 pre ze sa Ra dy Mi ni strów two rzą tę spe cy ficz ną trój kę, kon sul tu -
ją cą po dej mo wa ne de cy zje ad mi ni stra cyj ne ma ją ce po waż niej sze zna cze nie w spra wach
wy znań”221.

Przed sta wi ciel Wy dzia łu IV KW MO, bę dą cy człon kiem „ze spo łu”, kon sul tu jąc wnio -
sek o wy da nie ze zwo le nia na zor ga ni zo wa nie zgro ma dze nia o cha rak te rze re li gij nym,
opie rał się na spe cjal nych ak tach wy ko naw czych222. By ły to zwłasz cza: Pi smo okól ne
pre ze sa Ra dy Mi ni strów nr 175 z 8 wrze śnia 1960 r. (P -1/235/60, po uf ne); Pi smo okól -
ne De par ta men tu Spo łecz no -Ad mi ni stra cyj ne go MSW z 20 czerw ca 1962 r. w spra wie
Usta wy z 29 mar ca 1962 r. o zgro ma dze niach (taj ne); In struk cja z 3 czerw ca 1963 r.
o obo wiąz kach, upraw nie niach i try bie po stę po wa nia or ga nów MO w spra wach zgro ma -
dzeń (AB-0285/110/63, taj na)223.
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215 AIPN, 001708/367, A. To ma szew ski, „Piel grzym ka ja ko zgro ma dze nie pu blicz ne oraz za da nia
SB w tym za kre sie”, Le gio no wo 1977, k. 6.

216 Ibi�dem, k. 56.
217 Ibi�dem, k. 3.
218 Ibi�dem.
219 Ibi�dem.
220 Ibi�dem, k. 49.
221 Ibi�dem, k. 56.
222 Ibi�dem, k. 5–6.
223 Ibi�dem, k. 14–15.
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Po zo sta li człon ko wie „ze spo łu” pod czas kon sul ta cji wnio sku mie li się opie rać na prze -
pi sach ogól nych wspo mnia nej usta wy oraz na in nych ak tu al nych prze pi sach pra wa. Istot -
ną ro lę przy kon sul ta cji wy da wa nych de cy zji ad mi ni stra cyj nych od gry wa ły rów nież
„ust ne za le ce nia i dy rek ty wy wyż szych prze ło żo nych za in te re so wa nych stron”224.

Współ dzia ła nie or ga nów ad mi ni stra cji pań stwo wej z SB i MO mia ło na ce lu „zgod -
ność i jed no li tość po dej mo wa nych de cy zji w spra wach wy znań z ogól ną li nią po li ty ki
wy zna nio wej pań stwa”225.

Sys tem kon sul ta cji dzia łał w ten spo sób, że zgod nie z jed ną z za sad wspo mnia ne go
wy żej pi sma okól ne go pre ze sa Ra dy Mi ni strów nr 175 or ga ny ad mi ni stra cji pań stwo wej
by ły zo bo wią za ne kon sul to wać z Wy dzia łem ds. Wy znań wszyst kie de cy zje ma ją ce choć -
by po śred ni zwią zek ze spra wa mi wy zna nio wy mi (ze zwo le nie na bu do wę ko ścio ła, zor -
ga ni zo wa nie piel grzym ki, pro ce sji, przy dział ma te ria łów na bu dow nic two sa kral ne itp.).
Każ dy więc wnio sek do wy dzia łu spraw we wnętrz nych wła ści we go urzę du o wy ra że nie
zgo dy na zor ga ni zo wa nie zgro ma dze nia o cha rak te rze re li gij nym, ta kie go jak pie sza piel -
grzym ka, był za wsze prze sy ła ny do kon sul ta cji z Wy dzia łem ds. Wy znań. Po wo ły wał on
tzw. ze spół, w skład któ re go – jak by ło to wy ja śnio ne wy żej – wcho dzi li: kie row nik Wy -
dzia łu Spo łecz no -Ad mi ni stra cyj ne go KW PZPR, na czel nik lub przed sta wi ciel Wy dzia -
łu IV KW MO i dy rek tor Wy dzia łu ds. Wy znań.

Prze kon sul to wa ny wnio sek „z od po wied ni mi dy rek ty wa mi i za le ce nia mi” wra cał
do Wy dzia łu Spraw We wnętrz nych Ra dy Na ro do wej, do któ re go wpły nął, gdzie de cy zję
po dej mo wał – a wła ści wie już tyl ko oznaj miał za in te re so wa nym – kie row nik lub in ny
upo waż nio ny pra cow nik226.

Zwierzch ni nad zór nad prze strze ga niem prze pi sów o zgro ma dze niach spra wo wał mi -
ni ster spraw we wnętrz nych. Stąd upraw nie nia „or ga nu spraw we wnętrz nych” nie ogra -
ni cza ły się tyl ko do przy ję cia za wia do mie nia, wy da nia ze zwo le nia bądź za ka zu, ale
„or gan spraw we wnętrz nych” miał pra wo „de le go wać na zgro ma dze nie swych przed sta -
wi cie li”227. Tak więc wszy scy funk cjo na riu sze „za bez pie cza ją cy” piel grzym kę by li wła -
ści wie „przed sta wi cie la mi” mi ni stra spraw we wnętrz nych „de le go wa ny mi” na to
zgro ma dze nie re li gij ne.

Au tor cy to wa nej pra cy dy plo mo wej, przed sta wiw szy ogól ne za sa dy współ dzia ła nia
roz ma itych in sty tu cji w ce lu re ali za cji jed no li tej po li ty ki wy zna nio wej pań stwa ko mu ni -
stycz ne go, wy ja śnia już bar dzo kon kret nie for my i me to dy ope ra cyj ne go za bez pie cze nia
piel grzym ki przez SB.

Ope ra cyj ne za bez pie cze nie piel grzym ki by ło za da niem ko mend wo je wódz kich MO
tych wo je wództw, przez któ re prze bie ga ła tra sa piel grzym ki. Oprócz te go do dzia łań włą -
czo na by ła Ko men da Sto łecz na MO, ze wzglę du na to, że na jej te re nie piel grzym ka się
or ga ni zo wa ła. Ko mendy wo je wódz kie MO spo rzą dza ły pla ny ope ra cyj ne go za bez pie -
cze nia mar szu. Uwzględ nia ły one rów nież „plan dzia łań spe cjal nych, po le ga ją cy na po -
głę bia niu ist nie ją cych kon flik tów w kie row nic twie pau liń skim, z kle rem świec kim
i po szcze gól ny mi or ga ni za to ra mi grup. W przy pad ku nie udol no ści w or ga ni zo wa niu piel -
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224 Ibi�dem, k. 5–6.
225 Ibi�dem, k. 49.
226 Ibi�dem, k. 18–19.
227 Ibi�dem, k. 26.
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grzym ki, po le ga ją cej np. na nie do sta tecz nym za pew nie niu wa run ków sa ni tar nych, noc -
le go wych, a tak że bra ku pa no wa nia nad ba ła ga nem, ofi cjal nie po przez wła dze ad mi ni -
stra cyj ne pięt nu je się ta ki stan rze czy. Na przy kła dzie jed nej z piel grzy mek, gdzie
stwier dzo no fakt za bój stwa nie let niej uczest nicz ki, wy ko rzy sta no oj ca za mor do wa nej,
któ ry ofi cjal nie wy stą pił o od szko do wa nie od or ga ni za to rów zgro ma dze nia”228.

Po nad to plan mu siał uwzględ niać dzia ła nia ope ra cyj ne w okre sie po prze dza ją cym
wy ru sze nie piel grzym ki, po le ga ją ce na sze ro kim wy ko rzy sta niu środ ków tech ni ki ope -
ra cyj nej, że by za pew nić do pływ in for ma cji „róż ny mi me to da mi ope ra cyj ny mi”229. Mia -
ło to na ce lu „roz po zna nie sta nu przy go to wa nia i or ga ni za cji piel grzym ki, za le ceń ku rii
i hie rar chii ko ściel nej, roz po zna nie osób za mie rza ją cych wziąć udział w piel grzym ce,
jak rów nież zbie ra nie in nych in for ma cji świad czą cych o nie zgod nym wy ko ny wa niu po -
le ceń za war tych w de cy zji ad mi ni stra cyj nej”230. W od nie sie niu do „sie dem nast ki” pla no -
wa ne by ły „bar dziej szcze gó ło we dzia ła nia ope ra cyj ne, ma ją ce na ce lu usta le nie gru py
stu den tów uczel ni wyż szych, ma ją cych brać udział w piel grzym ce”231.

W ce lu peł ne go za bez pie cze nia piel grzym ki an ga żo wa no „nie zbęd ne si ły i środ ki oso -
bo we, tj. od po wied nio ilo ścio wy stan pra cow ni ków Wydz[ia łu] IV, Wydz[ia łu] «B», TW
oraz oso bo wych źró deł in for ma cji, i tech nicz ne, tj. od po wied nia ilość przy dzie lo nych,
np. z Wydz[ia łu] «B», sa mo cho dów z od po wied ni mi zna ka mi le ga li za cyj ny mi, od powied -
nia ilość apa ra tów fo to gra ficz nych, ma gne to fo nów, ra dio te le fo nów, mi ni fo nów itp.”232.
Pra ca ope ra cyj na w cza sie trwa nia piel grzym ki po le ga ła głów nie „na ob słu gi wa niu sie ci
TW – szcze gól nie po za koń cze niu eta pu – spo rzą dza niu mel dun ków do Dep[ar ta men -
tu] IV, wydz[ia łów] IV, in stan cji par tyj nych” oraz in spi ro wa niu „po przez wła dze te re no -
we roz mo wy z kie row nic twem piel grzym ki”233. O dzia ła niach spe cjal nych, czy li
dez in te gra cyj nych, au tor nie wspo mi na. Tłu ma czy: „Prze ciw dzia ła nie ofi cjal ne jest nie -
sto so wa ne z uwa gi na moż li wość prze obra że nia się piel grzym ki w nie bez piecz ny tłum
bądź wy ko rzy sta nie tych fak tów do pro pa gan dy po li tycz nej”234. Na to miast po za koń cze -
niu piel grzym ki „w sto sun ku do osób wro go wy stę pu ją cych po li tycz nie sto su je się me -
to dy pra cy ope ra cyj nej, jak: in wi gi la cja, roz pra co wa nie, bądź też prze pro wa dza się
roz mo wy pro fi lak tycz ne lub ostrze gaw cze”235.

Od po ło wy lat sie dem dzie sią tych dzia ła nia ko mu ni stycz ne go apa ra tu bez pie czeń stwa
wo bec piel grzym ki wy zna czo ne by ły przez na stę pu ją ce taj ne za rzą dze nia: 1) Za rzą dze -
nie nr 0063/76 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 26 paź dzier ni ka 1976 r. w spra wie za po -
bie ga nia za gro że niom lub na ru sze niom po rząd ku i bez pie czeń stwa pu blicz ne go
wy wo ła ne go dzia łal no ścią hie rar chii ko ściel nej, kle ru oraz wy znaw ców; 2) Za łącz nik
do Za rzą dze nia nr 0063/76 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 26 paź dzier ni ka 1976 r.,
zawie ra ją cy wy tycz ne do or ga ni za cji współ dzia ła nia SB i MO w spra wie za po bie ga nia
za gro że niom lub na ru sze niom po rząd ku i bez pie czeń stwa pu blicz ne go wy wo ła nym
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228 Ibi�dem, k. 47.
229 Ibi�dem.
230 Ibi�dem, k. 47–48.
231 Ibi�dem, k. 48.
232 Ibi�dem.
233 Ibi�dem.
234 Ibi�dem.
235 Ibi�dem.
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działal no ścią hie rar chii ko ściel nej, kle ru oraz wy znaw ców; 3) In struk cja nr 001/77 dy -
rek to ra De par ta men tu IV MSW z 15 mar ca 1977 r. w spra wie ka te go rii osób, na któ re
po win ny być pro wa dzo ne kwe stio na riu sze ewi den cyj ne, oraz obiek tów i za gad nień,
na któ re po win ny być pro wa dzo ne spra wy obiek to we236.

W myśl ostat niej in struk cji w wy dzia łach IV ko mend wo je wódz kich MO mia ły być
za kła da ne spra wy obiek to we na dzia ła nia ope ra cyj ne w od nie sie niu do „ma so wych uro -
czy sto ści or ga ni zo wa nych przez Ko ściół, o ne ga tyw nym wy dźwię ku spo łecz no -po li tycz -
nym, ma ją cych za sięg ogól no kra jo wy, mię dzy die ce zjal ny lub die ce zjal ny”237.

Za koń cze nie

War szaw ska piel grzym ka do Czę sto cho wy co rocz nie sta no wi ła wy zwa nie dla władz
ko mu ni stycz nych w Pol sce, któ re do jej in wi gi la cji an ga żo wa ły za rów no apa rat bez pie -
czeń stwa, jak i ad mi ni stra cyj ny. Co ro ku spra wa piel grzym ki do cie ra ła do naj wyż szych
szcze bli (dy rek tor De par ta men tu IV MSW, wi ce mi ni ster, a na wet mi ni ster spraw we -
wnętrz nych, człon ko wie KC PZPR, pierw si se kre ta rze KW PZPR wo je wództw, przez
któ re wiódł szlak piel grzym ki, i in ne waż ne oso by w pań stwie). MSW in spi ro wa ło i ko -
or dy no wa ło „dzia ła nia roz po znaw cze, neu tra li zu ją ce i pro fi lak tycz ne”238. Piel grzym -
ki – w oce nie apa ra tu bez pie czeń stwa – trak to wa ne by ły przez Ko ściół ja ko „oka zja
do za ma ni fe sto wa nia je go moż li wo ści or ga ni za cyj nych i sił mo bi li za cyj nych”239.

Do tych cza so wa kwe ren da w za so bach war szaw skie go IPN wska zu je na ko niecz ność
kon ty nu owa nia po szu ki wań ma te ria łów piel grzym ko wych w ar chi wach tych wo je -
wództw, przez któ re prze cho dzi ła war szaw ska piel grzym ka. Aby zy skać peł niej szy ob -
raz dzia łań wła dzy prze ciw ko war szaw skiej piel grzym ce w la tach 1945–1989, trze ba by
się gnąć tak że do akt wy two rzo nych przez or ga ny po li tycz no -ad mi ni stra cyj ne PRL24 0,
przede wszyst kim wy dzia ły ds. wy znań. Po trzeb na wy da je się tak że kwe ren da w ak tach
kar no -są do wych, za wie ra ją cych być mo że in for ma cje o re pre sjach po piel grzym ko wych
wo bec osób uczest ni czą cych lub wspie ra ją cych piel grzym kę wła sny mi po jaz da mi oraz
w sto sun ku do piel grzym ko wej służ by zdro wia. W ce lu uzy ska nia dal szych in for ma cji
war to by by ło ze brać re la cje od ży ją cych jesz cze świad ków. Ko lej nym za so bem do prze -
ba da nia po zo sta ją ar chi wa ko ściel ne, zwłasz cza pau liń skie.

Mi mo du że go na kła du sił i środ ków ma ją cych na ce lu zli kwi do wa nie ru chu piel -
grzym ko we go w Pol sce war szaw ska piel grzym ka na Ja sną Gó rę prze trwa ła najtrud niej -
sze mo men ty i wę dro wa ła przez ca ły czas pa no wa nia w kraju re żi mu ko mu ni stycz ne go,
za co na le ży się uzna nie i or ga ni za to rom, i piel grzy mom.
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236 AIPN, 01080/134, M. Szym kie wicz, „Za bez pie cze nie ope ra cyj ne War szaw skiej Aka de mic kiej
Piel grzym ki Die ce zjal nej w la tach 1981–1985”, Le gio no wo 1986, k. 38. Por. też AIPN, 01080/141, J. Śle -
dziec ki, „Ope ra cyj ne za bez pie cze nie piel grzym ki war szaw skiej do Czę sto cho wy przez gru pę słu cha czy
WSO w Le gio no wie”, Le gio no wo 1985, s. 27.

237 AIPN, 01080/134, M. Szym kie wicz, „Za bez pie cze nie ope ra cyj ne War szaw skiej Aka de mic kiej
Piel grzym ki Die ce zjal nej w la tach 1981–1985”, Le gio no wo 1986, k. 45.

238 Ibi�dem, k. 64.
239 Ibi�dem, k. 61.
240 Tro chę ma te ria łów moż na zna leźć w: Ruch�piel�grzym�ko�wy�na Ja�sną�Gó�rę 1945–1989.�Wy�bór

doku�men�tów, wstęp W.P. Wlaź lak, A. Sznaj der, wy bór i oprac. W.P. Wlaź lak, A. Sznaj der, A. Brze zi na,
S. Ma śli kow ski, Ka to wi ce 2009.

08_Krupecka:PA IPN 9  16.07.2018  18:42  Strona 260



Sym bo licz nym wy ra zem prze mian, ja kie na stą pi ły w Pol sce po 1989 r., jest jesz cze
jed na pra ca dy plo mo wa na pi sa na w le gio now skiej szko le, przekształconej z Wyż szej
Szko ły Ofi cer skiej MSW im. Fe lik sa Dzier żyń skie go na Aka de mię Spraw We wnętrz -
nych – Wy dział Bez pie czeń stwa Pań stwa. Au tor pra cy, obro nio nej w 1990 r., stwier dza
m.in.: „Obec ne zmia ny de mo kra tycz ne za cho dzą ce w spo łe czeń stwie po wo du ją, iż ulega -
ją prze war to ścio wa niu są dy do tych cza so we na te mat ro li, zna cze nia, ak tyw no ści la ika tu
w ży ciu po li tycz nym, spo łecz nym i re li gij nym kra ju. Te raz na le ża ło by za sta no wić się
nad pro ble mem ide ału, wzor ca i kon cep cji jed no czą cych na ród, umoż li wia ją cych wspól -
ną dla nie go pra cę na rzecz de mo kra cji i plu ra li zmu spo łecz ne go. Ko ściół rzym sko ka to -
lic ki od daw na spra wo wał opie kę nad róż ny mi for ma mi ży cia re li gij no -spo łecz ne go.
Dusz pa ster stwem obej mo wał i obej mu je wie le śro do wisk, co po wo du je, iż jest on waż -
nym wzor cem ide owym, oso bo wym, opi nio twór czym w na szym kra ju”241.

S T r e S Z c Z e N I e

War szaw ska Piel grzym ka Pie sza do Czę sto cho wy co rocz nie sta no wi ła wy zwa nie dla władz ko -
mu ni stycz nych w Pol sce, któ re do jej in wi gi la cji i re pre sjo no wa nia an ga żo wa ły za rów no apa rat
bez pie czeń stwa, jak i ad mi ni stra cyj ny. MSW in spi ro wa ło i ko or dy no wa ło „dzia ła nia roz po znaw -
cze, neu tra li zu ją ce i pro fi lak tycz ne”. Ru ty no wy ze staw po dej mo wa nych przez SB dzia łań sta no -
wi ły przed się wzię cia za po bie gaw cze (np. roz mo wy z or ga ni za to ra mi, mno że nie biu ro kra tycz nych
wy ma gań), pro pa gan do we, a tak że pro wo ka cje o cha rak te rze dez in te gra cyj nym (naj trud niej sze
do udo wod nie nia z po wo du za cie ra nia śla dów i skru pu lat ne go nisz cze nia do ku men ta cji), a po za -
koń cze niu piel grzym ki – re pre sje kar ne i ad mi ni stra cyj ne. Do in wi gi la cji piel grzym ki sto so wa no
tak że do stęp ne środ ki tech nicz ne go za bez pie cze nia oraz oso bo we źró dła in for ma cji. Szcze gól nie
in te re su ją ca oka za ła się spra wa uzna nej za „nie le gal ną” 247. War szaw skiej Piel grzym ki Pie szej
w 1963 r., któ rej za ka za no pod pre tek stem zwięk szo nej licz by za cho ro wań na ospę. Trzy la ta później
wła dze ko mu ni stycz ne  za rzą dzi ły re kor do wą mo bi li za cję w ce lu za bez pie cze nia ope ra cyj ne go
jubile uszo wej 250. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej, wę dru ją cej w ro ku mi le nij nym. Ope ra cję
krypt. „Zo rza” za bez pie cza ły 1723 oso by, któ re ko rzy sta ły z 30 ra dio wo zów, po nad 20 mo to cy -
kli, 45 sa mo cho dów cię ża ro wych, 2 ar matek wod nych i 5 wy rzut ni środ ków che micz nych.

Sło wa klu czo we: pielgrzymka, inwigilacja, wydział ds. wyznań, Służba Bezpieczeństwa,
operacja „Zorza”, Częstochowa, Jasna Góra, Warszawa.

S U M M a r y

Every year, the Warsaw Walking Pilgrimage to Częstochowa was a challenge for the Communist
authorities in Poland to engage both the security and administration authorities to keep it under
surveillance and victimize its participants. The Ministry of the Interior initiated and coordinated
“exploratory, neutralising and preventive actions”. A standard set of actions undertaken by the
Security Service comprised preventive (e.g. interviews with organizers, multiplication of the
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241 AIPN, 001708/4071, J. Kraw czyk, „Piel grzym ka aka de mic ka do Czę sto cho wy ja ko czyn nik in -
te gra cyj ny w pa sto ral no -śro do wi sko wej dzia łal no ści dusz pa ster stwa aka de mic kie go w Pol sce”, Le gio -
no wo 1990, k. 3.
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bureaucratic requirements), propaganda and provocative measures of a disintegrating nature (the
most difficult to prove due to the covering of tracks and meticulous destruction of documents), as
well as criminal and administrative repression after the pilgrimage. Available technical security
means and personal information sources were also used to keep the pilgrimage under surveillance.
The case of the 247. Warsaw Walking Pilgrimage of 1963, which was deemed “illegal” and
prohibited under the pretext of a chicken pox epidemic, turned out to be particularly interesting.
Three years later, the Communist authorities ordered a record mobilization of officers to
operationally secure the 250. Jubilee Warsaw Walking Pilgrimage celebrating the millennium year.
The operation code-named “Twilight” was secured by 1723 officers who used 30 radio cars, over
20 motorcycles, 45 trucks, 2 water cannons, and 5  chemical launchers.

Key words: pilgrimage, surveillance, Division for Religions, Security Service, “Twilight”
operation, Częstochowa, Jasna Góra, Warsaw.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 10, Warszawa 2017, s. 263–278

Barbara Bojaryn-Kazberuk
(Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)

„Wykonując waszą
dyrektywę…”. 

Raport do Józefa Stalina 
o Obławie Augustowskiej

Ob ła wa Au gu stow ska by ła naj więk szą so wiec ką zbrod nią po peł nio ną na Po la kach
po za koń cze niu II woj ny świa to wej1. Do dziś nie zna nych po zo sta je wie le oko -
licz no ści z nią zwią za nych. Naj waż niej szymi nie wia do mymi są ostateczna li sta

ofiar i miej sce ich po chów ku. 
Ran kiem 12 lip ca 1945 r. od dzia ły 50. Ar mii III Fron tu Bia ło ru skie go roz po czę ły

naj więk szą po woj nie ope ra cję na te ry to rium Pol ski skie ro wa ną prze ciw ko pod zie miu
niepod le gło ścio we mu. Ope ra cja, na zy wa na w so wiec kich do ku men tach cze ki stow sko -
-woj sko wą, ob ję ła swo im za się giem nie tyl ko ob szar czte rech po wia tów pół noc no -
-wschod niej Pol ski2, lecz tak że część Gro dzieńsz czy zny (aż do Nie mna) oraz gra ni czą ce
z Pol ską te re ny przedwojennej Li twy3. W Rzecz po spo li tej i na zie miach włą czo nych
do Bia ło ru skiej So cja li stycz nej Re pu bli ki So wiec kiej re pre sje wy mie rzo no w Armię
Kra jo wą – Ar mię Kra jo wą Oby wa tel ską4, na to miast w re pu bli ce li tew skiej tak że
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1 Wię cej o Ob ła wie Au gu stow skiej zob.: I. Se wa stia no wicz, S. Ku li kow ski, Nie tyl ko Ka tyń, Bia ły -
stok 1990; Ob ła wa au gu stow ska (li piec 1945 r.), red. J.J. Mi lew ski, A. Py żew ska, Bia ły stok 2005; Obława
Au gu stow ska – li piec 1945 r. Wy bór źró deł, red. J.J. Mi lew ski, A. Py żew ska, Bia ły stok 2010; A. Ma cie -
jow ska, Prze rwa ne ży cio ry sy – Ob ła wa Au gu stow ska, li piec 1945 r., Bia ły stok 2010; No we znie wo le nie.
Ob ła wa Au gu stow ska. Li piec 1945, red. E. Ro ga lew ska, Bia ły stok 2016; M. Fi li po wicz, Ob ła wa au gu -
stow ska w lip cu 1945 w świe tle za cho wa nych do ku men tów, „Rocz nik Au gu stow sko -Su wal ski” 2003,
t. 3; T. Ra dzi wo no wicz, Po ob ła wie. Pierw sze po szu ki wa nia za gi nio nych (1945–1947), „Rocz nik Au gu -
stow sko -Su wal ski” 2010, t. 10.

2 Dzi siej sze po wia ty: au gu stow ski, su wal ski, sej neń ski i część so kól skie go.
3 Głów nie ob szar pusz czy wo kół Kop cio wa. 
4 Ar mia Kra jo wa Oby wa tel ska (Ar mia Kra jo wa Oby wa te li, Oby wa tel ska Ar mia Kra jo wa) – po wo -

ła na 15 II 1945 r. roz ka zem ko men dan ta Okrę gu Bia ły stok Ar mii Kra jo wej ppłk. Wła dy sła wa 
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w miejsco we for ma cje an ty ko mu ni stycz ne, przede wszyst kim w od dzia ły Li tew skiej
Armii Wolności5. 

W ce lu li kwi da cji an ty so wiec kiej kon spi ra cji So wie ci za an ga żo wa li nad zwy czaj ne
si ły i środ ki. Naj wyż sze wła dze w Mo skwie zde cy do wa ły o prze rzu ce niu z re jo nu Kró -
lew ca oko ło 50 tys. żoł nie rzy z jed no stek fron to wych uczest ni czą cych w zdo by wa niu
Prus Wschod nich w kwiet niu 1945 r. Na ob sza rze za pla no wa nej ope ra cji zna la zły
się 69., 81. i 124. kor pu sy strze lec kie 50. Ar mii wspie ra ne przez dwie dy wi zje 29. Kor -
pu su Strze lec kie go 48. Ar mii6. Już od trze ciej de ka dy ma ja w re jo nie Sejn, Au gu sto wa
i Su wałk sta cjo no wał 2. Gwar dyj ski Kor pus Pan cer ny, do świad czo ny w bo jach z Niem -
ca mi pod Sta lin gra dem i Kró lew cem. Woj ska mi do wo dził Sztab 50. Ar mii: do wo dzą cy
gen.-por. Fio dor Ozie row, czło nek Ra dy Wo jen nej gen.-mjr Ni ko łaj Po no ma riow i na -
czel nik szta bu gen.-mjr Ni ko łaj Gar nicz.

Si ły pol skie go pod zie mia na ob sza rze ope ra cji So wie ci błęd nie sza co wa li na 8 tys.
człon ków7, wspie ra nych przez ar ty le rię. W rze czy wi sto ści na wet po od two rze niu struk -
tur or ga ni za cyj nych AKO ob wo dów Au gu stów i Su wał ki wio sną 1945 r. licz ba ta by ła
oko ło czte ry ra zy mniej sza. W od dzia łach par ty zanc kich, np. w Ob wo dzie AKO Au gu -
stów, by ło nie wię cej niż 200 żoł nie rzy8. 

Woj ska so wiec kie oto czy ły i prze cze sa ły w cią gu ty go dnia ob szar pra wie 3,5 tys. km2.
W la sach za trzy ma no wszyst kie spo tka ne oso by oraz „po dej rza nych” męż czyzn i ko bie -
ty w wie ku 16–38 lat z kil ku set miej sco wo ści. Czer wo no ar mi ści, wspie ra ni przez lu do -
we Woj sko Pol skie i funk cjo na riu szy miej sco wych urzę dów bez pie czeń stwa, wy ła py wa li
lu dzi i prze ka zy wa li kontr wy wia do wi woj sko we mu „Smiersz”, któ re go od dzia ły za in -
sta lo wa no w każ dej z jed no stek 50. Ar mii. Z osób uwię zio nych w obo zach fil tra cyj nych
wy se lek cjo no wa no gru pę człon ków AK, którzy zostali zamordowani. 

Do 19 lip ca za trzy ma no w su mie 7049 osób, w tym 1685 Li twi nów9. Z ad re so wa ne go
do Ław rien ti ja Be rii szy fro gra mu na czel ni ka Głów ne go Za rzą du Kontrwywiadu
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Li niar skie go ps. „Mści sła w”; or ga ni za cja kon spi ra cyj na zor ga ni zo wa na na ba zie struk tur AK; wio sną
1945 r. li czy ła oko ło 30 tys. człon ków. 

5 Ra port bo jo wy nr 016 Szta bu 2. Gwar dyj skie go Kor pu su Pan cer ne go, Kop cio wo, 19 VII 1945 r.,
https://pa my at -na ro da.ru (do stęp 19 VI 2017 r.). Kor pus od wie czo ra 11 lip ca ope ro wał głów nie na te re -
nie Li tew skiej Re pu bli ki So wiec kiej. Po 20 lip ca, po wy łą cze niu kor pu su spod do wódz twa ope ra cyj ne -
go 50. Ar mii, za da nie li kwi da cji pod zie mia an ty so wiec kie go prze ję ły miej sco we jed nost ki NKWD -
-NKGB.

6 Nie li cząc kor pu su pan cer ne go, bry gad zmo to ry zo wa nych i jed no stek po moc ni czych, li czeb ność
sa mych je de na stu dy wi zji strze lec kich (dzie wię ciu z 50. Ar mii i dwóch z 48. Ar mii) bio rą cych udział
w ope ra cji wy no si ła 1 VII 1945 r. (we dług do ku men tów) po nad 46 tys. żoł nie rzy. Zob. Dzien nik dzia łań
bo jo wych wojsk III Fron tu Bia ło ru skie go 12 V – 31 VIII 1945 r., https://pa my at -na ro da.ru (do stęp
27 IV 2017 r.).

7 Ra port na czel ni ka Od dzia łu Or ga ni za cyj no -In struk ta żo we go Głów ne go Za rzą du Po li tycz ne go Ar -
mii Czer wo nej Zo ło tu chi na do za stęp cy lu do we go ko mi sa rza obro ny ZSRS N.A. Buł ga ni na do ty czą cy
ata ków pol skie go pod zie mia zbroj ne go na żoł nie rzy Ar mii Czer wo nej, 14 VII 1945 r., http://ar chi ves.ru/li -
bra ry/po land -1944-1945/do cu ment -051.shtml (do stęp 19 V 2017 r.).

8 Wię cej o pod zie miu nie pod le gło ścio wym na Au gu stowsz czyź nie i Su walsz czyź nie zob. K. Kra -
jew ski, T. Ła bu szew ski, Bia ło stoc ki Okręg AK -AKO VII 1944 – VIII 1945, War sza wa 1997.

9 Szy fro gram na czel ni ka Głów ne go Za rzą du Kontr wy wia du „Smiersz” gen. Wik to ra Aba ku mo wa
do lu do we go ko mi sa rza spraw we wnętrz nych ZSRS Ław rien ti ja Be rii z 21 VII 1945 r., http://ipn.gov.pl
(do stęp 19 V 2017 r.). O in nych da nych licz bo wych do ty czą cych za trzy ma nych czy taj w dal szej czę ści
tek stu.
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Wojskowego „Smiersz” Wik to ra Aba ku mo wa (peł nią ce go tak że funk cję peł no moc ni ka
NKWD III Fron tu Bia ło ru skie go) z 21 lip ca 1945 r. wie my, że zwró cił się on o zgo dę
na eg ze ku cję 592 aresz to wa nych Pola ków10. Mord miał być do ko na ny w le sie. Miej sce
po chów ku ofiar ob ła wy na dal jest po szu ki wa ne. Zgod nie z usta le nia mi pro ku ra to ra
i histo ry ków bia ło stoc kie go od dzia łu IPN miej sce zbrodni i ukry cia szcząt ków mo że się
znaj do wać w stre fie przy gra nicz ne go pa sa na dro dze Ry gol–Ka le ty – po stro nie bia ło ru -
skiej11. Tej teo rii nie spo sób jed nak obec nie zwe ry fi ko wać. 

Ope ra cja li kwi da cji pod zie mia nie pod le gło ścio we go na te re nie Pusz czy Au gu stow -
skiej osią gnę ła za mie rzo ny przez So wie tów cel. Od two rzo na z tru dem wio sną 1945 r.
orga ni za cja AKO prak tycz nie prze sta ła ist nieć. W mo men cie po wsta wa nia WiN na te re -
nach ob ję tych ob ła wą utworzono tylko je den Ob wód Au gu stow sko -Su wal ski zrze sze nia,
włą czo ny do In spek to ra tu Bia ło stoc kie go12. Skutki psychologiczne czy społeczne, któ re
spo wo do wa ła ob ła wa w spo łecz no ści pół noc no -wschod nich po wia tów woj. bia ło stoc kie -
go, wciąż nie są zba da ne.

Moż na stwier dzić, że Ob ła wa Au gu stow ska – naj więk sza ła pan ka prze pro wa dzo na
przez si ły ob ce go mo car stwa po woj nie – by ła wy jąt ko wą ope ra cją w ca łym pro ce sie li -
kwi da cji pod zie mia an ty ko mu ni stycz ne go, za rów no na te re nie Pol ski, jak i so wiec kich
re pu blik. Świad czy o tym nie tyl ko za an ga żo wa nie środ ków czy uży cie w krót kim okre -
sie po tęż nych sił woj sko wych, ale i re zul tat ope ra cji – zbrod nia lu do bój stwa. 

Przez kil ka dzie siąt lat o Ob ła wie Au gu sto wskiej nie wol no by ło mó wić. Ar mia Czer -
wo na, bę dą ca w obo wią zu ją cym prze ka zie ko mu ni stycz nych władz Pol ski „wy zwo li ciel -
ką”, nie mo gła być od po wie dzial na za zbrod nie. Po szu ki wa nia przez ro dzi ny ofiar ob ła wy
by ły bez sku tecz ne, a pi sma lo kal nych władz ad mi ni stra cyj nych do ty czą ce utra co nych
oby wa te li po zo sta wa ły bez od po wie dzi. So wiec kie wła dze zde cy do wa ły o ob ła wie, zor -
ga ni zo wa ły ją, prze pro wa dzi ły i ukry ły jej kon se kwen cje na la ta. 

Wie dza na te mat ob ła wy prze cho wy wa na by ła jed nak w ro dzi nach, któ re sta le upo -
mi na ły się o swo ich bli skich, śmie lej czy niąc to w okre sach zmian sy tu acji po li tycz nej
w Pol sce, tak jak to mia ło miej sce np. w 1956 r.13

Re la cje ro dzin przez wie le lat by ły za tem pod sta wo wym źró dłem in for ma cji o tra ge -
dii. Ze bra ne w la tach osiem dzie sią tych XX w. przez człon ków Oby wa tel skie go Ko mi te -
tu Po szu ki wań Miesz kań ców Su walsz czy zny Za gi nio nych w Lip cu 1945 r., a póź niej
w for mie ze znań przez pro ku ra to rów, zaj mu ją waż ne miej sce w ak tach pro wa dzo ne go
do dziś śledz twa14.
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10 Ibi dem.
11 W lip cu 2014 r. dr Ni ki ta Pie trow z mo skiew skie go od dzia łu Sto wa rzy sze nia Me mo riał wska zał

oko li ce miej sco wo ści Ka le ty na Bia ło ru si, ja ko moż li we miej sce po chów ku ofiar ob ła wy. W wy ni ku pra -
cy pro ku ra to ra OKŚZpNP w Bia łym sto ku i hi sto ry ków usta lo no, że naj bar dziej praw do po dob ną lo ka li -
za cją jest oko li ca nie ist nie ją cej już le śni czów ki Giedź po stro nie bia ło ru skiej, kil ka set me trów od obec nej
gra ni cy z Pol ską. IPN in for ma cję tę 26 VI 2015 r., pod czas kon fe ren cji po świę co nej Ob ła wie Au gu stow -
skiej, prze ka zał do pu blicz nej wia do mo ści. Sze rzej na ten te mat zob. B. Bo ja ryn -Ka zbe ruk, Sie dem -
dziesiąt lat po szu ki wań [w:] No we znie wo le nie…, s. 31–33.

12 K. Kra jew ski, T. Ła bu szew ski, op. cit., s. 477. Ob wód Au gu stow sko-Su wal ski WiN utwo rzo no
we wrze śniu 1945 r. Je go pre ze sem od 1 I 1946 r. był kpt. Sta ni sław Ma le siń ski ps. „Lew”, „Ta de usz”,
któ ry pół ro ku póź niej zgi nął w nie wy ja śnio nych oko licz no ściach. 

13 Zob. Ob ła wa Au gu stow ska – li piec 1945 r. Wy bór…, s. 33–35.
14 Po stę po wa nie w spra wie Ob ła wy Au gu stow skiej zo sta ło wszczę te w stycz niu 1990 r. przez by łą Okrę -

go wą Ko mi sję Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu w Bia łym sto ku. Ma te ria ły do śledz twa
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Do stęp do ma te ria łów zwią za nych z ob ła wą stał się moż li wy na po cząt ku lat dzie -
więć dzie sią tych XX w. Wśród nich na le ży wy mie nić do ku men ty struk tur pod zie mia nie -
pod le gło ścio we go, spra woz da nia urzę dów bez pie czeń stwa, pi sma lo kal nych władz,
są do we wnio ski i ak ta spraw osób, wo bec któ rych to czy ło się po stę po wa nie o uzna nie
za zmar łych oraz proś by o po szu ki wa nia kie ro wa ne do władz par tyj nych czy Czer wo ne -
go Krzy ża. Ze bra ne in for ma cje po zwo li ły na spo rzą dze nie li sty osób za gi nio nych, a jak
się póź niej oka za ło – za mor do wa nych, a także na po zna nie moż li wych oko licz no ści
obławy. Tym sa mym umożliwiły pio no wi śled cze mu na do ko na nie kwa li fi ka cji praw nej
czy nu15. Na do stęp do źró deł so wiec kich, któ re od kry ły przed ba da cza mi me cha nizm,
wy ko naw ców i roz mach ope ra cji, trze ba by ło ocze ki wać ko lej nych kil ka na ście lat. 

Je sie nią 2015 r. hi sto ry cy z Od dzia ło we go Biu ra Edu ka cji Pu blicz nej IPN w Bia łym -
sto ku wśród se tek ty się cy do ku men tów opu bli ko wa nych na ro syj skiej stro nie in ter ne to -
wej pa my at na ro da zlo ka li zo wa li ma te ria ły bez po śred nio od no szą ce się do prze bie gu
Ob ła wy Au gu stow skiej. Por tal, utwo rzo ny przez Mi ni ster stwo Obro ny Fe de ra cji Ro syj -
skiej, bę dą cy pod pa tro na tem pre zy den ta, wy star to wał w ma ju 2015 r. Ce lem te go rzą -
do we go pro jek tu by ło – jak to okre ślo no – przy wró ce nie pa mię ci o bo ha te rach
wo jen nych16 po przez umoż li wie nie użyt kow ni kom otrzy ma nia jak naj peł niej szej in for -
ma cji o uczest ni kach przede wszyst kim Wiel kiej Woj ny Oj czyź nia nej za po mo cą no wych,
in te rak tyw nych na rzę dzi17. W pu blicz nej do me nie za miesz czo no po nad 425 tys. stron do -
ku men tów fron tów, ar mii i in nych jed no stek Ar mii Czer wo nej. Opu bli ko wa no ma te ria -
ły do ty czą ce po nad dwu stu ope ra cji wo jen nych, miejsc pa mię ci i po chów ku so wiec kich
żoł nie rzy oraz in for ma cje na te mat od zna czeń i na gród. W do ku men tach od no szą cych
się do dzia łań wo jen nych jed no stek III Fron tu Bia ło ru skie go, a do kład nie 50. Ar mii te go
Fron tu, na tra fio no na ma te ria ły szcze gó ło wo opi su ją ce ope ra cję prze cze sy wa nia
augustow skich ma sy wów le śnych i osad w ce lu li kwi da cji Ar mii Kra jo wej. Dziś działania
te nazy wa my „Ob ła wą Au gu stow ską”. 

W do me nie za miesz czo no dzien ni ki bo jo we, roz ka zy, mel dun ki, ko mu ni ka ty ope ra -
cyj ne, sche ma ty i ma py, wy two rzo ne za rów no w do wódz twie 50. Ar mii, jak i w jej jed -
nost kach. Naj wię cej do ku men tów po cho dzi ze szta bu ar mii, mniej z kor pu sów
wcho dzą cych w jej skład. Od na leźć moż na tak że ma te ria ły do ty czą ce dzia łań po szcze -
gól nych dy wi zji i po je dyn cze spra woz da nia spo rzą dzo ne w do wódz twach puł ków.
Dokumen ty są szcze gó ło we, acz kol wiek – śle dząc ko lej ne nu me ry i da ty, choć by
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prze ka zał m.in. Oby wa tel ski Ko mi tet Po szu ki wań Miesz kań ców Su walsz czy zny Za gi nio nych w Lip -
cu 1945 r. Rok póź niej ak ta śledz twa prze ka za no Pro ku ra tu rze Okrę go wej w Su wał kach, któ ra po stę po -
wa nie za wie si ła. Do pie ro w 2001 r., po po wsta niu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, su wal ska pro ku ra tu ra
okrę go wa prze ka za ła śledz two Od dzia ło wej Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu
w Bia łym sto ku, gdzie na dal jest pro wa dzo ne. 

15 Od dzia ło wa Ko mi sja Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu w Bia łym sto ku
(OKŚZpNP Bi), Ak ta spra wy S 69/01 Zk. Śledz two to czy się w spra wie ko mu ni stycz nej zbrod ni prze -
ciw ko ludz ko ści, w tym zbrod ni lu do bój stwa, któ ra nie ule ga przedaw nie niu. Kwa li fi ka cję opar to na usta -
le niu, że po krzyw dze ni zo sta li po zba wie ni ży cia z po wo du ich przy na leż no ści do Ar mii Kra jo wej,
a spraw cy tych za bójstw mie li świa do mość, iż dzia ła ją w struk tu rach pań stwa to ta li tar ne go, po słu gu ją -
ce go się na wiel ką ska lę ter ro rem dla re ali za cji ce lów po li tycz nych.

16 Mi ni ster stwo Obro ny uru cho mi ło por tal „Pa mięć na ro du” z in for ma cja mi o po le głych żoł nie rzach
i ofi ce rach, http://www.ntv.ru/no vo sti (do stęp 6 VI 2017 r.).

17 O pro jek cie „Pa mięć na ro du”, https://pa my at -na ro da.ru/abo ut/ (do stęp 6 VI 2017 r.).
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sprawoz dań, wi dzi my, że wie lu z nich bra ku je. Te bra ki nie wpły wa ją jed nak na moż li -
wość szcze gó ło we go od two rze nia prze bie gu i me cha ni zmu ope ra cji. Po nad to teo re tycz -
nie ist nie ją warunki do uzu peł nie nia wie dzy, po nie waż por tal jest sta le uak tu al nia ny
i po ja wia ją się na nim no we in for ma cje. Je go za war tość sta no wi istot ny za sób wie dzy
dla ba da czy czy hi sto ry ków woj sko wo ści. Portal bez sprzecz nie uła twia do stęp do wie lu
materia łów za mknię tych przez la ta w ar chi wum ro syj skie go Mi ni ster stwa Obro ny. 

Zlo ka li zo wa nie zbio ru za wie ra ją ce go źró dła do ty czą ce Ob ła wy Au gu stow skiej by ło
prze ło mem, tym bar dziej że pierw sze so wiec kie do ku men ty od no szą ce się do te go wy -
da rze nia zo sta ły upu blicz nio ne do pie ro po pra wie sie dem dzie się ciu la tach od zbrod ni.
W 2011 r. Ni ki ta Pie trow ze Sto wa rzy sze nia Me mo riał opu bli ko wał dwa szy fro gra my
na czel ni ka Głów ne go Za rzą du Kontr wy wia du Woj sko we go „Smiersz” Wik to ra Aba ku -
mo wa, w któ rych po raz pierw szy ujaw nio no de cy zję za mor do wa nia pol skich oby wa te li
wy se lek cjo no wa nych w cza sie ope ra cji18. Zna la zły się tam tak że in for ma cje o licz bie za -
trzy ma nych i na zwi ska osób od po wie dzial nych za or ga ni za cję egzekucji.

Ofi cjal nie – w od po wie dziach na wnio ski o po moc praw ną, kie ro wa ne w ra mach
śledz twa pro wa dzo ne go w Od dzia ło wej Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi
Pol skie mu w Bia łym sto ku – stro na ro syj ska od ma wia ła po mo cy, wy ma wia jąc się m.in.
bra kiem in for ma cji do ty czą cych ob ła wy. In cy den tal nie jed nak ujaw nia no ma te ria ły, które
świad czy ły o tym, że w ro syj skich ar chi wach znaj du ją się do ku men ty w tej spra wie.

Przy kła dem jest pu bli ka cja z 27 lu te go 2015 r. na por ta lu Fe de ral nej Agen cji Ar chiwal -
nej „Ros sar chiw” sie dem dzie się ciu wy se lek cjo no wa nych do ku men tów z lat 1944–1946,
wśród któ rych zna lazł się mel du nek gen. Wa len ti na Zo ło tu chi na od no szą cy się do wy da -
rzeń zwią za nych z Ob ła wą Au gu stow ską19. Kil ka mie się cy póź niej Ro sja nie upu blicz ni li
część zbio ru do ku men tów, szcze gó ło wo opi su ją cych or ga ni za cję, me cha nizm ope ra cji,
jej do kład ny za sięg i re zul ta ty. Na do me nie opu bli ko wa no oko ło 1,5 tys. kart dotyczących
lip co wej ope ra cji. 

Ni niej szy do ku ment zo stał zlo ka li zo wa ny w kwiet niu 2017 r. Jest to spra woz da nie
z re ali za cji ope ra cji prze cze sy wa nia au gu stow skich te re nów le śnych i znaj du ją cych się
tam osad „w ce lu li kwi da cji uzbro jo nych band Ar mii Kra jo wej”, prze pro wa dzo nej
w dniach 12–18 lip ca 1945 r.20 Jest to je dy ny jak na ra zie od na le zio ny ra port do ty czą cy
ob ła wy, skie ro wa ny bez po śred nio do Jó ze fa Sta li na – na czel ne go do wód cy Kwa te ry
Głów nej (Staw ki) Naj wyż sze go Na czel ne go Do wódz twa sił zbroj nych ZSRS. Zgod nie
z po da ną in for ma cją po cho dzi on z za so bu Cen tral ne go Ar chi wum Mi ni ster stwa Obro ny
Fede ra cji Ro syj skiej21. Do ku ment jest sze ścio stro ni co wy, kar ty po nu me ro wa ne. No si
datę 23 lip ca. W Za rzą dzie Ope ra cyj nym Szta bu III Fron tu Bia ło ru skie go pi smo za re je -
stro wa no 17 sierp nia 1945 r. Na pię ciu stro nach znaj du je się opis re zul ta tów ope ra cji
oraz wnio ski, ostat nią zaj mu ją pod pi sy nadaw ców. Już pierw sze zda nie do ku men tu wnosi
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18 N. Pie trow, Psy Sta li na, War sza wa 2012, s. 224–226. Oba szy fro gra my Wik to ra Aba ku mo wa pre -
zes In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej dr Łu kasz Ka miń ski otrzy mał od Ni ki ty Pie tro wa w 2012 r. w Mo -
skwie. Do ku men ty zo sta ły prze tłu ma czo ne i opu bli ko wa ne na stro nie www.ipn.gov.pl.

19 Zob. No we znie wo le nie…, s. 24–25.
20 „Wy ko nu jąc Wa szą Dy rek ty wę nr 14108 z dnia 29 VI [19]45 r., Front w okre sie od dnia

12 VII [19]45 r. do dnia 18 VII [19]45 r. prze pro wa dził ope ra cję ma ją cą na ce lu prze cze sy wa nie la sów
au gu stow skich, 23 VII 1945 r.”, https://pa my at -na ro da.ru; tłum. L. Sie gień (do stęp 25 IV 2017 r.).

21 Ibi dem.
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istot ne in for ma cje. Otóż czy ta my, że ope ra cję prze pro wa dzo no na pod sta wie dy rek ty wy
Staw ki nr 14108 z 29 czerw ca 1945 r. Do tych czas nie zna na by ła ani da ta wy da nia roz -
ka zu, ani je go na zwa. Je dy ne in for ma cje na te mat roz ka zo daw cy zo sta ły po da ne w piś -
mie Głów nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej Fe de ra cji Ro syj skiej ze stycz nia 1995 r., wy sła nym
ja ko od po wiedź na wnio sek o po moc praw ną w związ ku ze śledz twem su wal skiej pro -
ku ra tu ry w spra wie ob ła wy. We dług pi sma „Sztab Ge ne ral ny Sił Zbroj nych ZSRR zgod -
nie z po le ce niem Do wód cy Na czel ne go roz pra co wał plan prze pro wa dze nia ope ra cji
woj sko wej w la sach au gu stow skich w po wie cie su wal skim, woj. bia ło stoc kie, ce lem
wykry cia i uniesz ko dli wie nia wszyst kich for ma cji an ty ra dziec ko na sta wio nej Ar mii Kra -
jo wej”22. Nie zna my tre ści dy rek ty wy nr 14108. Nie wie my za tem, czy jesz cze w czerw -
cu 1945 r. in ten cją Sta li na istot nie by ło „uniesz ko dli wie nie” – jak to czy ta my w pi śmie
ro syj skiej pro ku ra tu ry, czy „li kwi da cja” – jak to wy ni ka z oma wia ne go do ku men tu – pol -
skie go pod zie mia nie pod le gło ścio we go. Okre śle nie „li kwi da cja” nie mu sia ło jed nak
oznaczać fi zycz nej eks ter mi na cji prze ciw ni ka. Zna ny nam za miar po zba wie nia ży cia
aresz to wa nych zo stał sfor mu ło wa ny do pie ro w szy fro gra mie Wik to ra Aba ku mo wa
z 21 lip ca 1945 r.23, a wy ko naw ca mi eg ze ku cji mie li być funk cjo na riu sze „Smiersza”,
a nie li nio wi żoł nie rze. Ce lem woj ska by ła za tem re ali za cja dzia łań ope ra cyj nych określo -
nych szcze gó ło wo w roz ka zie bo jo wym z 11 lip ca 1945 r., z któ re go wy ni ka, że jed nost -
ki ma ją prze szu kać i za trzy mać wszyst kich po dej rza nych, a następnie prze ka zać ich
funk cjo na riu szom „Smiersza”, za brać broń, znisz czyć kry jów ki i każ de go dnia ope ra cji
zło żyć spra woz da nie z dzia łań24. Ra por ty prze sy ła no do Szta bu 50. Ar mii – co dzien nie.
Z do wódz twa po opra co wa niu prze ka zy wa no je Za rzą do wi Ope ra cyj ne mu Szta -
bu III Fron tu Bia ło ru skie go w for mie mel dun ków bo jo wych i ko mu ni ka tów. Pierw sze
spra woz da nie z re zul ta tów ope ra cji z dni 12–18 lip ca do wódz two 50. Amii prze ka za ło
już 18 lip ca. Treść pre zen to wa ne go ra por tu jest bar dziej wy czer pu ją ca, za wie ra wię cej
in for ma cji, zo stał on tak że uzu peł nio ny o ana li zę sy tu acji i za le ce nia co do dal szych dzia -
łań. Z do ku men tu wy ni ka, że w cza sie ope ra cji woj ska so wiec kie prze szu ka ły te re ny
o po wierzch ni niemal 3,5 tys. km2 i spraw dzi ły pra wie 390 osad. Po da na jest licz ba
wszyst kich za trzy ma nych – 5416 osób, któ ra jed nak róż ni się od da nych zna nych z szy -
fro gra mu Aba ku mo wa czy cy to wa ne go wy żej pi sma ro syj skiej pro ku ra tu ry, w któ rych
in for mu je się o po nad 7 tys. za trzy ma nych Po la kach i Li twi nach. Na pod sta wie zna nych
do ku men tów trud no wy ja śnić tę roz bież ność. Za trzy ma nia by ły pro wa dzo ne rów nież
po 18 lip ca, ale licz ba aresz to wa nych włącz nie z 22 lip ca – we dług wojskowych ra por -
tów – nie prze kro czy ła trzy stu osób. Nie ma po wo dów, by przy pusz czać, że do wódz -
two 50. Ar mii za ni ża ło licz bę za trzy ma nych osób. Sko ro na czel nik Głów ne go Za rzą du
Kontr wy wia du „Smiersz” in for mu je Be rię o znacz nie więk szej licz bie spraw dza nych
oby wa te li, mo że to ozna czać, że ro la pol skich „pod wy ko naw ców” uczest ni czą cych w ob -
ła wie oraz for ma cji nie fron to wych, np. gar ni zo nów ko men dan tur so wiec kich, by ła więk -
sza niż przy pusz cza no. Na le ży tak że pa mię tać, że ar mia III Fron tu Bia ło ru skie go
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22 Pi smo Głów nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej Fe de ra cji Ro syj skiej do ty czą ce lo sów osób za gi nio nych
pod czas Ob ła wy Au gu stow skiej, Mo skwa, 4 I 1995 r. [w:] Ob ła wa Au gu stow ska – li piec 1945 r. Wy bór...,
s. 312.

23 Szy fro gram na czel ni ka Głów ne go Za rzą du Kontr wy wia du „Smiersz”… 
24 Roz kaz bo jo wy Szta bu 50. A[rmii] nr 005/op, 11 VII 1945 r., https://pa my at -na ro da.ru (do -

stęp 30 V 2017 r.).
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pro wa dzi ła dzia ła nia w la sach i pusz czań skich miej sco wo ściach, a ła pa nek w Su wał kach
i Au gu sto wie do ko ny wa ły in ne for ma cje25.

Ko lej na in for ma cja do ty czy per so na liów za trzy ma nych – zda niem au to rów do ku men -
tu – naj waż niej szych „ban dy tów”. Wy mie nie ni są: „do wód ca od dzia łu «Grom», ofi cer
Ar mii Kra jo wej – Ste fa now ski26” i „kie ru ją cy ban dą «Ćma», ofi cer Ar mii Kra jo wej
Omiel ja now ski”. 

Wła dy sław Ste fa now ski ps. „Grom” za gi nął 15 lip ca, po bi twie nad je zio rem Bro ża -
ne. Do 2012 r. uwa ża no, że zgi nął on na po lu wal ki. Po pu bli ka cji szy fro gra mów Aba ku -
mo wa przez Ni ki tę Pie tro wa ba da cze do szli do wnio sku, że wy mie nio ny w do ku men cie
aresz to wa ny „szef ban dy S.N. Kru piń ski pseu do nim «Grom»” to w rze czy wi sto ści Wła -
dy sław Ste fa now ski27. W ten spo sób je go na zwi sko do da no do li sty ofiar Ob ła wy Au gu -
stow skiej. Jed nak do pie ro oma wia ny do ku ment po twier dza, iż w isto cie cho dzi ło
o Ste fa now skie go. So wie ci nie zi den ty fi ko wa li na to miast dru gie go wy mie nio nego w do -
ku men cie żoł nie rza pol skie go pod zie mia. „Ćma”, czy li ppor. Piotr Mi la now ski – prze -
wod nik kom pa nii C Ob wo du AKO Au gu stów, nie zo stał za trzy ma ny w ob ła wie28. Wśród
żoł nie rzy pod zie mia Ob wo du Au gu stow skie go nie od na le zio no żad ne go o na zwi sku
podanym w do ku men cie, stąd wnio sek, że So wie ci po peł ni li błąd. Ist nie je duże praw do -
po do bień stwo, że po my li li Pio tra Mi la now skie go z aresz to wa nym na po cząt ku ope ra cji
(12 lub 13 lip ca) Kon stan tym Mi la now skim ps. „Wilk”29 – żoł nie rzem AK -AKO30. Obaj
by li uro dze ni w tym sa mym 1915 r. w Bier nat kach, obaj miesz ka li też w Pru skiej Wielkiej.
Po Kon stan tym ślad za gi nął. Pio tra za strze lił w 1949 r. funk cjo na riusz UB.
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25 Ra port kie row ni ka PUBP w Su wał kach do WUBP w Bia łym sto ku na te mat prze bie gu ob ła wy w po -
wie cie su wal skim, Su wał ki, 6 VII 1945 r. [w:] Ob ła wa Au gu stow ska – li piec 1945 r. Wy bór…, s. 86.

26 Wła dy sław Ste fa now ski ps. „Grom”, ur. 11 VIII 1911 r. w Kol ni cy (pow. Au gu stów), pod of. rez.;
służ ba woj sko wa w 29. pal w Grod nie, uczest nik kam pa nii wrze śnio wej 1939 r.; od 1942 r. żoł nierz AK,
do wód ca plu to nu, w ma ju 1944 r. awan so wa ny na plu to no we go, w li sto pa dzie tr. do stop nia sier żan ta,
od 13 II 1945 r. za stęp ca prze wod ni ka kom pa nii E – krypt. „Jo dły”, obej mu ją cej gmi ny Lipsk i Ku rian -
ka; od kwiet nia 1945 r. prze wod nik od dzia łu sa mo obro ny Ob wo du AKO Au gu stów. Poj ma ny przez
Sowie tów po bi twie od dzia łów AK -AKO nad je zio rem Bro ża ne z jed nost ką 307. Dy wi zji Strze lec -
kiej 81. Kor pu su Strze lec kie go 50. Ar mii III Fron tu Bia ło ru skie go 15 VII 1945 r. Fi gu ru je na li ście ofiar
Ob ła wy Au gu stow skiej. Zob. P. Ła piń ski, Ob ła wa Au gu stow ska: no we do ku men ty, „Pa mięć.pl” 2016,
nr 3, s. 25–27; Z. Kasz lej, Wła dy sław Ste fa now ski „Grom”, http://ak klub.pl/ob la wa -au gu stow ska/ste fa -
now ski -wla dy slaw -ps -grom (do stęp 8 VI 2017 r.). 

27 Szy fro gram na czel ni ka Głów ne go Za rzą du Kontr wy wia du „Smiersz” gen. Wik to ra Aba ku mo wa
do lu do we go ko mi sa rza spraw we wnętrz nych ZSRS Ław rien ti ja Be rii z 24 VII 1945 r., http://ipn.gov.pl
(do stęp 19 V 2017 r.). Na zwi sko Kru piń ski w od nie sie niu do „Gro ma” po ja wia się tak że w in nych do -
ku men tach 50. Ar mii. Zob. Mel du nek na te mat wy ni ków ope ra cji li kwi da cji grup ban dyc kich prze pro -
wa dzo nej przez 50. Ar mię w re jo nie po wia tów su wal skie go i au gu stow skie go, 21 VII 1945 r.,
https://pa my at -na ro da.ru (do stęp 8 VI 2017 r.).

28 Piotr Mi la now ski ps. „Ćma”, „Łuk”, „Rukść”, ur. 15 VIII 1915 r. w Bier nat kach (pow. Au gu stów),
ppor. rez. piech.; pod chor. rez. 81. pp w Grod nie; od 1941 r. w sze re gach ZWZ -AK na te re nie Ob wo du
Au gu stow skie go, w czerw cu 1943 r. ko men dant Pla ców ki nr 1 w Ob wo dzie Au gu stow skim AK, od mar -
ca 1945 r. prze wod nik kom pa nii C – krypt. „Brzo zy” Ob wo du AKO Au gu stów. W cza sie ob ła wy wraz
z od dzia łem prze by wał praw do po dob nie na te re nie po wia tu so kól skie go. Je sie nią 1945 r. opu ścił Au gu -
stowsz czy znę. Ukry wał się w woj. olsz tyń skim. Ujaw nił się w kwiet niu 1947 r. Upro wa dzo ny i po strze -
lo ny 23 I 1949 r. w Eł ku przez funk cjo na riu sza UB ppor. Ka zi mie rza Fel cza ka. Zmarł na stęp ne go dnia
w ełc kim szpi ta lu. 

29 A. Ma cie jow ska, op. cit., s. 305.
30 In for ma cja uzy ska na dzię ki uprzej mo ści Bar tło mie ja Ry chlew skie go.
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Ce lem sporządzenia do ku men tu by ło uka za nie efek tów prze pro wa dzo nej ope ra cji,
w wy ni ku któ rej roz bi to od dzia ły pod zie mia pol skie go – Ar mii Kra jo wej oraz li tew skie -
go – Li tew skiej Ar mii Wolności i zli kwi do wa no ich ba zy. Za war to w nim tak że cha rak -
te ry sty kę kon spi ra cyj nych struk tur. Końcowe aka pi ty do ty czą za le ceń co do dal szych
dzia łań ma ją cych na ce lu „osta tecz ne zwal cze nie ban dy ty zmu”, ad re so wa nych za rów no
do so wiec kich, jak i pol skich or ga nów wła dzy.

Pu bli ko wa ne źró dło za cho wu je ory gi nal ny układ, pi sow nię do sto so wa no do za sad
obo wią zu ją cych w ję zy ku pol skim, roz wi nię to skró ty do ty czą ce nazw jed no stek (np. kor -
pus strze lec ki). Tekst uzu peł nio no przy pi sa mi. 
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TEKST ŹRÓ DŁA

1945 sier pień 17, bm – Ra port Szta bu III Fron tu Bia ło ru skie go do ge ne ra lis si mu sa
Józefa Sta li na do ty czą cy Ob ła wy Au gu stow skiej

aZarząd Ope ra cyj ny Szta bu III Fron tu Bia ło ru skie go
Otrzy ma no b17 VIIIb 194b5b r. Se ria „G”
Bie żą cy nr b01 20 58ba Egz. nr b1b

Kwa te ra Głów na
Na czel ne Do wódz two1

Do Ge ne ra lis si mu sa Związ ku Ra dziec kie go
To wa rzy sza Sta li na

1. Wy ko nu jąc Wa szą Dy rek ty wę nr 14108 z dnia 29 VI [19]45 r., Front w okre sie
od dnia 12 VII [19]45 r. do dnia 18 VII [19]45 r. prze pro wa dził ope ra cję ma ją cą na ce lu
prze cze sy wa nie la sów au gu stow skich2 i przy le ga ją cych te re nów za miesz ka łych w ce lu
li kwi da cji uzbro jo nych band „Ar mii Kra jo wej”. 

Ope ra cja zo sta ła prze pro wa dzo na si ła mi 50. Ar mii ra zem z pod le gły mi jej, pod po -
rząd ko wa ny mi ope ra cyj nie: 29. K[or pu sem] S[trze lec kim] (48. A[rmii]) oraz 2. Gw[ar -
dyj skim] T[acyń skim] K[or pu sem] P[an cer nym]. Szcze gó ło we go spraw dze nia te re nu
(la sów, za ro śli, szu wa rów, po szcze gól nych ga jów, ba gien, pa ro wów, osad) do ko na no
w re jo nie m. Su wał ki, Au gu stów, Ja zie wo, Lipsk, Dru skien ni ki, Sej ny. 

W wy ni ku sied mio dnio wej ope ra cji prze cze sa no te ren o ogól nej po wierzch ni 3472 km2,
spraw dzo no 388 osad. Wszyst kich za trzy ma no 5416 osób, wśród któ rych spraw dzo no
przez or ga ny „Smiersz” 4509 osób; wśród nich wy kry to 607 ban dy tów; po zo sta łych po -
dej rza nych 907 osób spraw dza ją or ga ny „Smiersz”. Wśród za trzy ma nych ban dy tów są:
do wód ca od dzia łu „Grom”3, bę dą cy też do wód cą re zer wy Ob wo du Au gu stow skie go, ofi -
cer „Ar mii Kra jo wej” – Ste fa now ski, kie ru ją cy ban dą „Ćma”, ofi cer „Armii Kra jo -
wej” – Omiel ja now ski4, 4 do wód ców kom pa nii, 3 do wód ców plu to nów, 5 do wód ców
pod od dzia łów, 15 agen tów-łącz ni ków, 485 sze re go wych ban dy tów, 71 po plecz ni ków
bandy tów, 4 wła ści cie li lo ka li kon spi ra cyj nych, 3 agen tów ge sta po. Pod czas za trzy ma -
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a -a Na środ ku kar ty pie częć o tre ści: Za rząd Ope ra cyj ny Szta bu III Fron tu Bia ło ru skie go, z od ręcz nie
wpi sa ną da tą i nu me rem.

b -b Wpi sa no od ręcz nie.
1 Naj wyż szy or gan do wódz twa sił zbroj nych ZSRS, po wo ła ny re zo lu cją Ra dy Ko mi sa rzy Lu do wych

ZSRS i KC WKP(b) w czerw cu 1941 r. ja ko Kwa te ra Głów na Na czel ne go Do wódz twa, prze mia no wa -
na 8 VIII 1941 r. w Kwa te rę Głów ną Naj wyż sze go Na czel ne go Do wódz twa. Od 17 II 1945 r. w składzie:
J. Sta lin – naj wyż szy do wód ca, A. An to now, G. Żu kow, A. Wa si lew ski, M. Buł ga nin, M. Ku znie cow.

2 Okre śle nie „la sy au gu stow skie” nie od da je ca ło ści za się gu ope ra cji. W isto cie prze pro wa dzo no ją
na ob sza rze dzi siej szej Pusz czy Au gu stow skiej, Pusz czy Gro dzień skiej (Bia ło ruś) i Pusz czy Kop ciow -
skiej (Li twa). Li nią gra nicz ną ope ra cji na wscho dzie by ła rze ka Nie men. 

3 Wła dy sław Ste fa now ski ps. „Grom”, ogn.
4 Piotr Mi la now ski ps. „Ćma”, „Rukść”, „Łuk”, ppor.
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nia za bi to 5 ban dy tów. Za re kwi ro wa no: 28 ka ra bi nów ma szy no wych, 11 moź dzie -
rzy, 31 pi sto le tów ma szy no wych, 93 ka ra bi ny, 274 mi ny prze ciw czoł go we i prze ciw pie -
chot ne, 85 ręcz nych i ka ra bi no wych gra na tów, 50 bu te lek z pły nem za pa la ją cym,
1 ra dio sta cję, 5 od bior ni ków ra dio wych, 20 314 po ci sków ka ra bi no wych, 85 kg ma te ria -
łów wy bu cho wych, 85 m lon tu, 250 po ci sków prze ciw czoł go wych, 100 ra kiet. Oprócz
te go za re kwi ro wa no: 1000 ulo tek ban dyc kich „Ar mii Kra jo wej”. Znisz czo no 439 zie -
mia nek, 52 bun kry. 

W ta ki spo sób, w wy ni ku prze pro wa dzo nej ope ra cji, uzbro jo ne od dzia ły dzia ła ją ce
w la sach au gu stow skich i przy le ga ją cych re jo nach, bę dą cych cen trum ban dyc kich or ga -
ni za cji „Ar mii Kra jo wej” oraz „Li tew skiej Ar mii Wolności”5 – zo sta ły znisz czo ne, oraz
zli kwi do wa no ich pod ziem ne ba zy (taj ne za ple cza bro ni, skryt ki w le sie). 

2. Opór grup ban dyc kich prze ciw dzia ła niom na szych jed no stek pod czas ope ra cji
obja wiał się wie lo ma przy pad ka mi ostrza łu z za sadz ki na szych grup zwia dow czych,
patro li, war tow ni ków i za sa dzek, uszko dze nia mi na po szcze gól nych od cin kach li nii
łączno ści, pod pa le nia mi la sów (wszyst kich przy pad ków by ło 10 ognisk po ża rów). Miał
rów nież miej sce fakt otwar te go zbroj ne go opo ru, któ ry wy da rzył się w dniu 15 VII [19]45 r.
w re jo nie je zio ra Bro ża ne, przez po łą czo ne od dzia ły band „Grom” oraz „Brzo za”,
o ogól nej li czeb no ści oko ło 175 osób6. 

3. Z prze słu chań i ze znań za trzy ma nych ban dy tów oraz na pod sta wie za ję tych do ku -
men tów ban dy tów, da nych agen tu ral nych i in ne go ro dza ju zwia dów usta lo no, że wszyst -
kie dzia ła ją ce w prze szu ki wa nym re jo nie ban dy wcho dzą w skład dwóch ban dyc kich
zgru po wań:

– pod sta wo we go – „Ar mii Kra jo wej” – „AK” (re jo ny m. Su wał ki oraz Au gu sto -
wa – Pol ska), oraz

– „Li tew skiej Ar mii Wolności” – „LLA” (gru py ope ru ją ce w ob wo dach przy gra nicz -
nych łoź dziej skim oraz olic kim7 – te re ny Li tew skiej SRR). 

Ban dy by ły pro fe sjo nal nie za kon spi ro wa ne i po sia da ły wła sną or ga ni za cję, stwo rzo -
ną na wzo rzec woj sko wy, po sia da ją cą scen tra li zo wa ne do wódz two oraz sys tem do wo -
dze nia, za bez pie czo ne w broń oraz ba zy pod ziem ne (kwa te ry kon spi ra cyj ne, punk ty
opo ru, taj ne za ple cza bro ni, amu ni cji i ży wie nia). 
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5 Li tew ska Ar mia Wolności (Lie tu vos La isvės Ar mi ja – LLA) – kon spi ra cyj na or ga ni za cja woj sko -
wo -po li tycz na za ło żo na w Wil nie w 1941 r. Od 1944 r. naj sil niej szy or ga ni za tor opo ru an ty so wiec kie go.
Naj więk sza ak tyw ność zbroj na or ga ni za cji przy pa dła na rok 1945. W 1949 r. LLA we szła w skład na ro -
do wo wy zwo leń cze go Ru chu Wal ki o Wol ność Li twy (LLKS), któ ry zgod nie z de kla ra cją miał two rzyć
rząd tym cza so wy po re sty tu cji pań stwa li tew skie go. Ostat ni li der LLKS zo stał roz strze la ny przez
Sowietów w paź dzier ni ku 1956 r. Zob. A. Bub nys, An ty ko mu ni stycz ny ruch opo ru na Li twie w la tach
1944–1953 [w:] Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we na tle kon spi ra cji an ty ko mu ni stycz nych w Eu ro -
pie Środ ko wo -Wschod niej w la tach 1944–1956, red. S. Po le szak, War sza wa–Lu blin 2008, s. 84–90.

6 15 VII 1945 r. nad je zio rem Bro ża ne do szło do po tycz ki po łą czo nych od dzia łów Ob wo du nr 5
Włady sła wa Ste fa now skie go ps. „Grom” i sa mo obro ny Ob wo du nr 6 AKO Su wał ki sierż. Jó ze fa
Sulżyńskie go ps. „Brzo za” (od 150 do 200 żoł nie rzy) z jed nost ka mi 307. Dy wi zji Strze lec kiej. We dług
so wiec kich źródeł za bi to 3 par ty zan tów, a do nie wo li wzię to – we dług da nych z róż nych do ku men -
tów – od 48 do 57 osób. Żoł nie rzom „Brzo zy” i sa me mu Sul żyń skie mu uda ło się wy rwać z okrą że nia.
Zob.: K. Kra jew ski, T. Ła bu szew ski, op. cit., s. 500; P. Ła piń ski, Ob ła wa Au gu stow ska…, s. 26–27.

7 Laz di jai, Aly tus – mia sta na Li twie.
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Od no śnie band „Ar mii Kra jo wej”, w trak cie prze słu cha nia usta lo no, że w la sach au -
gu stow skich dzia ła ły od dzia ły: „Brzo za”8, „Klon”9, „Pa jąk”10, „Ski ba”11, „Grom”,
„Ska ła”12, „Le śny”13, o li czeb no ści od 30 do 90 lu dzi każ dy. Wszyst kie wy mie nio ne
oddzia ły zo sta ły po łą czo ne w Su wal ski oraz Au gu stow ski Ob wód. Ko men dan tem
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8 Jó zef Sul żyń ski ps. „Brzo za”, „Pocz to wiec”, sierż., ur. 12 V 1912 r. w Sej nach (pow. Su wał ki);
pod of. rez. 41. pp w Su wał kach; pod czas kam pa nii wrze śnio wej 1939 r. w sze re gach KOP „Sej ny”, in -
ter no wa ny na Li twie, po wró cił w grud niu 1939 r.; na stęp nie w sze re gach ZWZ -AK i w struk tu rach UBK;
od po ło wy 1945 r. prze wod nik od dzia łu sa mo obro ny Ob wo du AKO Su wał ki; opu ścił Su walsz czy znę
we wrze śniu 1945 r. „Brzo zy” to tak że krypt. kom pa nii C Ob wo du AKO Au gu stów.

9 Praw do po dob nie: Sta ni sław Sie dlec ki ps. „Klon”, „Wier ny”, plut., ur. 29 VII 1915 r. w Ba lin ce
(pow. Au gu stów); przed woj ną w 41. pp w Su wał kach; w kon spi ra cji od 1940 r., w AKO za stęp ca do -
wód cy od dzia łu Wła dy sła wa Ste fa now skie go ps. „Grom”, od po ło wy 1946 r. do wód ca pa tro lu Zgru po -
wa nia Ob wo du Su wal sko -Au gu stow skie go WiN do wo dzo ne go przez Mi cha ła Kasz czy ka ps. „Si łacz”,
„Tar zan”, „Sta ły”. Ujaw nił się 25 IV 1947 r. w PUBP w Au gu sto wie. Na stęp nie opu ścił po wiat au gu -
stow ski, miesz kał w miej sco wo ści Szcze ci niak (pow. Kę trzyn); od zna czo ny Krzy żem Wa lecz nych (sier -
pień 1945 r.). Zob. B. Ry chlew ski, Po do li nach i po wzgó rzach… Mo no gra fia od dzia łu Ja na Sa dow skie go
i Pio tra Bur dy na 1949–1952, War sza wa 2007, s. 28. „Klo ny” to tak że krypt. kom pa nii D Ob wo du AK
Au gu stów. 

10 Ro mu ald Bar dzyń ski ps. „Pa jąk”, „Bar”, „Bro dacz”, ppłk, ur. 8 I 1920 r. w Sta ro siel cach; pod czas
kam pa nii wrze śnio wej 1939 r. w 13. puł.; od 1940 r. żoł nierz ZWZ -AK, od 1943 r. w sze re gach od dzia -
łu por. Ja na Bo ry se wi cza ps. „Kry sia”, m.in. w 77. pp AK. Po ope ra cji „Ostra Bra ma” w ła grze w Ka łu -
dze, skąd po uciecz ce prze do stał się na No wo gród czy znę i po now nie do łą czył do an ty ko mu ni stycz nej
par ty zant ki. Pod ko niec czerw ca 1945 r. prze do stał się na Au gu stowsz czy znę, do łą czył na krót ko do od -
dzia łu Wła dy sła wa Ste fa now skie go ps. „Grom”. 26 VII 1945 r. zgło sił się do punk tów kon tak to wych
w Bia łym sto ku i roz po czął dzia łal ność w ra mach WiN. Zmarł 27 X 2013 r. Zob. http://www.mu zeum -
-ak.pl/bio gra my/for mat ka.php?idwyb=86 (do stęp 13 VI 2017 r.). 

11 Edward Wa wiór ko ps. „Ski ba”, „Le miesz”, ppor., ur. 3 IX 1916 r. w Bar gło wie (pow. Au gu stów);
pod chor. rez. piech., pod czas kam pa nii wrze śnio wej 1939 r. w sze re gach 201. pp rez.; od po ło wy 1941 r.
w sze re gach ZWZ -AK, od je sie ni 1943 r. ko men dant Pla ców ki nr 4 Ob wo du AK Au gu stów, od mar -
ca 1945 r. prze wod nik kom pa nii B – krypt. „So sny” i prze wod nik sa mo obro ny kom pa nii Ob wo du AKO
Au gu stów, od koń ca kwiet nia tr. prze wod nik sa mo obro ny kom pa nii A – krypt. „Dę by” i ofi cer szko le -
nio wy ob wo du. Ujaw nił się 21 IV 1947 r. przed PUBP w Au gu sto wie. Zmarł w 1958 lub 1959 r. 

12 Wa cław So bo lew ski ps. „Ska ła”, „Sęk”, st. sierż., ur. 23 XI 1916 r. w To pi łów ce (pow. Au gu stów);
za wo do wy woj sko wy, pod of. 78. pp w Ba ra no wi czach; od wio sny 1940 r. w sze re gach ZWZ-AK, w la -
tach 1943–1944 do wód ca od dzia łu par ty zanc kie go na te re nie Ob wo du AK Au gu stów; od 13 II 1945 r.
prze wod nik kom pa nii E – krypt. „Jo dły” Ob wo du AKO Au gu stów i prze wod nik od dzia łu sa mo obro ny
tej że kom pa nii. W lip cu 1945 r. prze ka zał swo ich żoł nie rzy pod ko men dę „Gro ma”. Za trzy ma ny przez
So wie tów (praw do po dob nie 16 lip ca) w Ka mien nej No wej, prze słu chi wa ny w punk cie fil tra cyj nym
w Kol ni cy, zo stał za strze lo ny pod czas kon wo jo wa nia do Au gu sto wa; od zna czo ny Krzy żem Wa lecz nych.
Fi gu ru je na li ście ofiar Ob ła wy Au gu stow skiej. 

13 Fe liks Mi cha łow ski ps. „Le śny”, „Fe luś”, por., ur. 10 VI 1912 r. w Au gu sto wie; we wrze śniu 1939 r.
wcie lo ny do 41. pp w Su wał kach; w cza sie oku pa cji so wiec kiej praw do po dob nie w od dzia le Dy wer syj -
nej Or ga ni za cji Woj sko wej na Au gu stowsz czyź nie, na stęp nie w sze re gach ZWZ -AK, od mar ca 1942 r.
za stęp ca do wód cy 4. kom pa nii Re jo nu I AK Au gu stów, od mar ca do grud nia 1943 r. szef Re fe ra tu VI BiP
w Szta bie Ob wo du AK Au gu stów, do wód ca pa tro lu par ty zanc kie go; od wio sny 1945 r. I za stęp ca prze -
wod ni ka Ob wo du AKO Au gu stów. Ujaw nił się w 1945 r., miesz kał w Pi szu. Od wrze śnia 1947 r. na -
uczy ciel wy cho wa nia fi zycz ne go w gim na zjum w Pi szu, na stęp nie w Ze spo le Szkół Ogól no kształ cą cych.
Zmarł 28 IV 2000 r. w Pi szu. Zob. m.in. T. Strzem bosz, Kon spi ra cja na zie mi au gu stow skiej pod oku pa -
cją ra dziec ką (1939–1941), „Prze gląd Hi sto rycz ny” 1992, t. 83, z. 4, s. 670. Na zwi sko Fe liks Mi cha -
łow ski fi gu ru je tak że na li ście ofiar Ob ła wy Au gu stow skiej. Cho dzi o ur. w 1907 r., aresz to wa ne go
praw do po dob nie 15 lip ca, miesz kań ca miej sco wo ści Ate ny. 
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Obwodu Su wal skie go był ka pi tan Ostrow ski – „Kro pi dło”14, ko men dan tem Ob wo du
Au gu stow skie go – po rucz nik „Łom”15, je go za stęp cą – po rucz nik „Le śny”. „Łom” oraz
„Kro pi dło” pod po rząd ko wa ni by li in spek to ro wi trzech ob wo dów – So kól skie go, Au gu -
stow skie go oraz Su wal skie go – ma jo ro wi „Śmia ł[emu]”16.

Wśród na le żą cych do or ga ni za cji „LLA” (któ rej ce lem by ło usu nię cie wła dzy ra dziec -
kiej z te ry to rium Li twy) zo sta ły usta lo ne gru py: „So ro ki”17 – o li czeb no ści do 25 osób,
„Wa len ta”18 – 25 osób oraz dwie gru py, któ rych do kład nej li czeb no ści oraz osób do wo -
dzą cych nie usta lo no. 

Oka za ło się, że bez po śred nio w la sach i in nych za ma sko wa nych skryt kach znaj do wa -
ły się głów nie tyl ko oso by do wo dzą ce i spo ra dycz nie nie du że gru py za ja dłych ban dy tów.
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14 Mie czy sław Ostrow ski ps. „Kro pi dło”, kpt., ur. 21 XII 1908 r. w Li pów ce (pow. Au gu stów);
of. rez. 41. pp w Su wał kach; uczest nik kam pa nii wrze śnio wej 1939 r.; we dług prze ka zów od 1940 r.
w sze re gach ZWZ -AK, od li sto pa da 1942 r. II za stęp ca ko men dan ta Ob wo du AK Su wał ki, na stęp nie I za -
stęp ca, a od kwietnia 1944 r. ko men dant ob wo du; od mar ca 1945 r. prze wod nik Ob wo du AKO Su wał ki.
Od wrze śnia 1945 r. ukry wał się na te re nie woj. gdań skie go. 29 IV 1946 r. aresz to wa ny przez funk cjo -
na riu szy UB, 3 mie sią ce póź niej ska za ny na 10 lat wię zie nia przez WSR w Bia łym sto ku; zwol nio ny
w 1951 r. ze wzglę du na zły stan zdro wia, za miesz kał we Wro cła wiu; od zna czo ny Krzy żem Wa lecz nych
(1944 r.), ka wa ler Or de ru Vir tu ti Mi li ta ri V kla sy (1945 r.).

15 Bro ni sław Ja siń ski ps. „Łom”, „Ko mar”, kpt., ur. 10 X 1914 r. w Bar gło wie Dwor nym (pow. Au -
gu stów); of. rez. 77. pp w Grod nie; uczest nik kam pa nii wrze śnio wej 1939 r., w nie wo li so wiec kiej w obo -
zie w Paw lisz cze wie w ob wo dzie smo leń skim, zwol nio ny w grud niu 1939 r.; czło nek an ty so wiec kiej
i an ty nie miec kiej kon spi ra cji, od 1941 r. w sze re gach ZWZ -AK, ko men dant Pla ców ki Bar głów, II za -
stęp ca ko men dan ta Ob wo du ZWZ Au gu stów, I za stęp ca ko men dan ta Ob wo du ZWZ -AK Au gu stów;
od lu te go 1943 r. ko men dant Ob wo du AK Au gu stów, do wód ca od dzia łu pod czas ope ra cji „Bu rza”; od lu -
te go 1945 r. prze wod nik Ob wo du AKO Au gu stów. W paź dzier ni ku 1945 r. za prze stał dzia łal no ści, ukry -
wał się na te re nie woj. kra kow skie go. 24 III 1947 r. ujaw nił się w My śle ni cach, za miesz kał w Ło dzi,
gdzie zo stał aresz to wa ny 24 VIII 1950 r. 10 IX 1952 r. ska za ny przez WSR w Bia łym sto ku na 6 lat wię -
zie nia, zwol nio ny w 1954 r., wró cił do Ło dzi. Zmarł 31 I 1992 r.; od zna czo ny Krzy żem Wa lecz nych
(1944 r.).

16 W skład In spek to ra tu Su wal skie go Re jon „C” AKO wcho dził Ob wód AKO Au gu stów nr 5 z prze -
wod ni kiem kpt. Bro ni sła wem Ja siń skim ps. „Ko mar” i Ob wód Su wał ki nr 6 do wo dzo ny przez kpt. Mie -
czy sła wa Ostrow skie go ps. „Kro pi dło”. Ob wód AKO So kół ka z prze wod ni kiem por. Fran cisz kiem
Po ty ra łą ps. „Oracz” (od mar ca 1945 r.) pod le gał pod Re jon „F” Bia ły stok -po wiat. Na cze le Re jo nu „C”
stał Fran ci szek Sza bu nia – to o nim naj praw do po dob niej jest mo wa w do ku men cie. Fran ci szek Sza bu -
nia ps. „An drzej”, „Le chi ta”, „Ze msta”, „Tur”, mjr, ur. 16 VI 1904 r. w Piń sku (woj. po le skie); of. za wo -
do wy; ochot nik w woj nie 1919–1920, od 1925 r. w WP; we wrze śniu 1939 r. w sze re gach 101. rez. puł.
Re zer wo wej Bry ga dy Ka wa le rii „Woł ko wysk”, uczest ni czył w wal kach o Grod no i w bi twie z So wie ta -
mi pod Ko dziow ca mi, na stęp nie in ter no wa ny na Li twie, zbiegł; od 1940 r. w kon spi ra cji w Kow nie i Wil -
nie; w lu tym 1941 r. aresz to wa ny przez NKWD, uwol nio ny w czerw cu 1941 r. z trans por tu
ewa ku acyj ne go; od je sie ni 1941 r. w Ob wo dzie Bia ło stoc kim ZWZ -AK, ko lej no: ko men dant Ob wo du
ZWZ Bia ły stok -mia sto, od 1942 r. in spek tor Okrę gu Bia ło stoc kie go AK, od lu te go 1944 r. in spek tor Su -
wal skie go In spek to ra tu AK; od lu te go 1945 r. in spek tor Re jo nu „C” AKO. W sierp niu 1945 r. za prze stał
dzia łal no ści kon spi ra cyj nej, za miesz kał w So po cie, gdzie ujaw nił się 26 IV 1947 r. Póź niej miesz kał
w Szcze ci nie, na stęp nie osiadł w Jó ze fo wie k. War sza wy. Zmarł 9 III 1958 r. w War sza wie; od zna czo ny
Krzy żem Wa lecz nych (1944 r.), ka wa ler Or de ru Vir tu ti Mi li ta ri V kla sy (1948 r.). 

17 Vla das So ro ka, s. Ada ma, ur. 1920 r., pow. Laz di jai; aresz to wa ny 12 VII 1945 r. We dług in for ma -
cji prze ka za nych przez Aru na sa Bub ny sa, So ro ka zbiegł z aresz tu 24 XII 1945 r. W so wiec kich ma te ria -
łach wy stę pu je ja ko par ty zant z 25-oso bo we go od dzia łu „Men do ga”, czy li Sta sy sa So ro ki (So ra ki). Zob.
Ra port bo jo wy nr 016 Szta bu 2. Gwar dyj skie go Kor pu su Pan cer ne go…

18 Ju osas Wa len ta, s. Ja na, ur. w 1906 r., od paź dzier ni ka 1944 r. w od dzia le par ty zanc kim LLA.
Ibidem.
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Znacz nie więk sza licz ba osób ma ją cych zwią zek z „Ar mią Kra jo wą” oraz „LLA” znaj du -
je się – a część tych osób prze by wa le gal nie na te re nach za miesz ka łych – w mia stach, osa -
dach oraz po szcze gól nych fol war kach. Tym spo so bem w re jo nach au gu stow skim oraz
su wal skim każ de go ob wo du by ły zor ga ni zo wa ne kom pa nie „AK” zło żo ne z miej sco wych
„po ko jo wo” na sta wio nych miesz kań ców, o li czeb no ści 20–25 osób każ da. 

Tak ty ka dzia łań grup ban dy tów po le ga ła na tym, że w ce lu prze pro wa dze nia swo ich
ope ra cji gru py gro ma dzi ły się w okre ślo nym miej scu w nie du że od dzia ły, o li czeb no ści
10–30 osób, i prze pro wa dza ły „ope ra cje” (mor do wa ły woj sko wych Ar mii Czer wo nej,
żoł nie rzy ra dziec kich i przed sta wi cie li władz pol skich, na pa da ły na od dzia ły mi li cji
w osa dach, roz bra ja ły i wy wo zi ły do la su mi li cjan tów, ra bo wa ły i ter ro ry zo wa ły lud ność
miej sco wą, szcze gól nie tych, któ rzy oka zy wa li sym pa tię Związ ko wi So wiec kie mu). 

Po „ope ra cji” od dzia ły roz cho dzi ły się do do mów, ban dy ci zaj mo wa li się zwy kłą pra -
cą, jed no cze śnie agi tu jąc lud ność miej sco wą do nie prze strze ga nia pra wa ra dziec kie go,
wzy wa jąc do boj ko to wa nia przed się wzięć or ga ni zo wa nych przez or ga ny wła dzy ra dziec -
kiej oraz rząd pol ski. 

Ban dy ci, na le żą cy do or ga ni za cji „LLA”, szcze gól nie ak tyw ne dzia ła nia ma ją ce na ce -
lu ter ro ry zo wa nie lud no ści miej sco wej pro wa dzi li pod czas oma wia nia pi sma do to wa -
rzy sza Sta li na z oka zji pię cio le cia Li tew skiej Re pu bli ki Ra dziec kiej. 

Na le ży za uwa żyć cał ko wi ty brak ma so wo -po li tycz nej pra cy ze stro ny rzą du pol skie -
go w re jo nach za ję tych przez ban dy tów: brak ga zet, nikt nie wy ja śnia lud no ści miej sco -
wej obec nej sy tu acji w kra ju itp. Na sie dem ob wo dów re jo nu au gu stow skie go or ga ny
miej sco wych władz pol skich utwo rzo no tyl ko w jed nym; na po zo sta łych ob sza rach
legalnych władz prak tycz nie nie ma. 

Ujaw nio no, że w skła dzie miej sco wych władz pol skich znaj du je się wie lu dzia ła czy
zwią za nych z ban da mi „Ar mii Kra jo wej”. 

W ten spo sób, na pod sta wie ze znań za trzy ma nych ban dy tów, ujaw nio no ak tyw nych
uczest ni ków or ga ni za cji „Ar mii Kra jo wej”: Ni ko laj czik Wa cław19 – miesz ka niec m. Au -
gu stów, se kre tarz bur mi strza mia sta; Bu rec ki20, pseu do nim „Gryf” – pra co wał w sta ro -
stwie w dzia le za opa trze nia, wy da wał kart ki żyw no ścio we oraz pro wa dził ewi den cję
woj sko wą; do wód cą od dzia łu „Snop”21 był by ły se kre tarz au gu stow skie go po wia to we -
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19 Wa cław Mi ko łaj czyk, ur. 23 V 1907 r. w Po mia nach (pow. Au gu stów), miesz kał w Au gu sto wie.
Aresz to wa ny przez So wie tów w 1940 r., osa dzo ny w wię zie niu w Grod nie; w ma ju 1945 r. se kre tarz
w Urzę dzie Mia sta w Au gu sto wie; czło nek AK. Po sta no wie niem Są du Po wia to we go w Au gu sto wie
z 3 VII 1963 r. uzna ny za zmar łe go – dzień śmier ci sąd ozna czył na 31 XII 1946 r. Zgod nie z li stą
Powiato wej Ra dy Na ro do wej w Au gu sto wie za trzy ma ny przez funk cjo na riu szy PUBP w Au gu sto wie
w pra cy 10 VI 1945 r. Fi gu ru je na li ście ofiar Ob ła wy Augustowskiej. Zob. Spis osób za trzy ma nych przez
od dzia ły Ar mii Czer wo nej i funk cjo na riu szy Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w po wie cie au gu stow -
skim w la tach 1944–1945, Au gu stów, 28 III 1946 r. [w:] Ob ła wa Au gu stow ska – li piec 1945 r. Wy bór...,
s. 172; A. Ma cie jow ska, op. cit., s. 305. 

20 Prawdopodobnie: Fran ci szek Bo ruc ki, ur. 26 I 1901 r. w No wem (pow. Świe cie); uczest nik woj -
ny 1919–1920, zawodo wy pod of. 1. Puł ku Uła nów Kre cho wiec kich, czło nek AK, urzęd nik sta ro stwa
w Au gu sto wie. Aresz to wa ny w pra cy w lip cu 1945 r. Fi gu ru je na li stach żoł nie rzy AK po szu ki wa nych
przez płk. Ja na Ma zur kie wi cza oraz ofiar Ob ła wy Au gu stow skiej. 

21 Jan Szum ski vel Jó zef Le wic ki ps. „Snop”, ogn./ppor., ur. 25 VII 1906 r. w Mo gil ni cach (pow. Au -
gu stów); pod of. za wo do wy 29. pal w Grod nie; uczest nik kam pa nii wrze śnio wej 1939 r.; od 1942 r. w sze -
re gach ZWZ -AK, na prze ło mie 1944/1945 r. funk cjo na riusz MO w Szta bi nie i Au gu sto wie z ra mie nia
AK (AIPN Gd, 0065/1, Kar to te ka od two rze nio wa WUBP w Gdań sku [1945] 1983–1990); wio sną 1945 r. 

09_Bojaryn-Kazberuk:PA IPN 10  16.07.2018  18:42  Strona 275



go od dzia łu mi li cji; miesz ka niec m. Au gu stów Za mi row ski22 (pseu do nim „Bog dan”)
był in spek to rem „AK” w or ga ni zo wa nym kie row nic twie po wia tu au gu stow skie go, tj. re -
jo no wej wła dzy. Przy kła do wo, mie siąc lub dwa te mu Za mi row ski, we dług wy tycz nych
do wódz twa „AK”, or ga ni zo wał wła dze ca łe go po wia tu au gu stow skie go: bur mi strzów,
urzęd ni ków, wój tów, do wód ców po li cji oraz żan dar me rii. 

4. Ope ra cja wy ka za ła, że ujaw nie ni i za trzy ma ni pod czas prze szu ka nia ban dy ci są
tyl ko czę ścią roz ga łę zio nej, głę bo ko za kon spi ro wa nej or ga ni za cji, sta no wiąc jej ak tyw -
ną bo jów kę. 

W związ ku z tym w ce lu osta tecz nej li kwi da cji ban dy ty zmu w po szcze gól nych re jo -
nach nie zbęd ne są:

a) kon ty nu acja do kład nie przy go to wa nej sys te ma tycz nej pra cy or ga nów miej sco wych
władz oraz NKWD w ce lu ujaw nie nia oraz li kwi da cji wszyst kich ban dyc kich oraz wro -
go na sta wio nych ele men tów, ma sku ją cych się ja ko lo jal ni, po ko jo wo na sta wie ni miesz -
kań cy;

b) wszyst kie oso by po dej rza ne, a też uczest ni ków or ga ni za cji „AK” i „LLA” przy -
zna ją cych się do wi ny, na le ży zgro ma dzić w spe cjal nych obo zach, do kład nie prze słu -
chać, a po wy da niu za świad czeń o zwol nie niu z aresz tu ob jąć cią głą ob ser wa cją or ga nów
bez pie czeń stwa pań stwo we go;

c) w pod sta wo wych punk tach ad mi ni stra cyj nych nie zbęd ne jest po zo sta wie nie od po -
wied nio sil nych gar ni zo nów jed no stek woj sko wych Ar mii Czer wo nej, w ce lu za bez pie -
cze nia na le ży te go po rząd ku, po mo cy or ga nom NKWD oraz miej sco wej wła dzy, jak też
cy klicz ne go prze szu ka nia te re nów przez po szcze gól ne od dzia ły;
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do łą czył do od dzia łów AKO; od ma ja 1945 r. prze wod nik plu to nu kom pa nii A – krypt. „Dę by” na te re -
nie gm. Szta bin, Ob wo du AKO Au gu stów i prze wod nik sa mo obro ny kom pa nii. Wy je chał z Au gu stowsz -
czy zny praw do po dob nie w 1945 r., ukry wał się w Łe bie. Ujaw nił się 18 III 1947 r. w PUBP w Lę bor ku,
aresz to wa ny przez UB, ska za ny przez WSR w Bia łym sto ku, zwol nio ny z wię zie nia w 1955 r.; zre ha bi -
li to wa ny w 1960 r. Zmarł 13 II 1991 r. w Łe bie. W Ob ła wie Au gu stow skiej stra cił żo nę i bra ta. Żo na
Jana Szum skie go – Kry sty na, ur. 1916 r., zo sta ła za trzy ma na przez So wie tów 17 VII 1945 r., we dług
róż nych źró deł – we wsi Czar nie wo (gm. Szta bin, pow. Au gu stów) lub Kra sno bor ki (gm. Szta bin). Brat
Igna cy, ur. w 1903 r. w Mo giel ni cach, zo stał za bra ny przez So wie tów z tej miej sco wo ści praw do po dob -
nie 14 lip ca. Obo je fi gu ru ją na li ście żoł nie rzy AK po szu ki wa nych przez płk. Ja na Ma zur kie wi cza. 

22 Praw do po dob nie: Sta ni sław Za mi row ski ps. „Bog dan”, ur. 15 VIII 1914 r. w Kur kie żach (pow.
Grod no). W lip cu 1945 r. po szu ki wa ny przez PUBP w Au gu sto wie. Ujaw nił się 16 IV 1947 r. w Au gu -
sto wie, miesz kał w Go rzo wie Wiel ko pol skim, tam zmarł 3 XII 1995 r. Zob.: AIPN Bi, 019/147, Książ -
ka ujaw nio nych człon ków pod zie mia nie pod le gło ścio we go z te re nu pow. au gu stow skie go za 1947 r.,
k. 9; Spra woz da nie kie row ni ka PUBP w Au gu sto wie ppor. Alek san dra Ku czyń skie go do WUBP w Bia -
łym sto ku o sta nie pra cy agen tu ral no -ope ra cyj nej za okres od 17 lip ca do 27 lip ca 1945 ro ku, Au gu -
stów, 27 VII 1945 r. [w:] Ob ła wa Au gu stow ska – li piec 1945 r. Wy bór…, s. 98.
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d) nie zbęd nym jest re ko men do wa nie rzą do wi pol skie mu zde cy do wa ne wzmoc nie nie
or ga nów władz miej sco wych w prze szu ki wa nych re jo nach oraz zor ga ni zo wa nie wła ści -
wej pra cy po li tycz nej wśród miej sco wej lud no ści. 

Sp[orzą dzo no] 2 egz. 
23 VII [19]45 r. 
Lm

cEgz. nr 2 ja ko zbęd ny znisz czyć 

Ma jor (–)d

Pod po rucz nikc

Źró dło: Cen tral ne Ar chi wum Mi ni ster stwa Obro ny Federacji Rosyjskiej, ze spół 241, in wen -
tarz 2593, j.a. 824, za: pa my at -na ro da.ru

S T R E S Z c Z E N i E

Przez kil ka dzie siąt lat o Ob ła wie Au gu stow skiej nie wol no by ło mó wić. So wiec kie wła dze
prze pro wa dzi ły ją i ukry ły jej kon se kwen cje na la ta. Do stęp do ma te ria łów zwią za nych z ob ła wą
stał się moż li wy na po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych XX w. Je sie nią 2015 r. hi sto ry cy z Od dzia łu
IPN w Bia łym sto ku na ro syj skiej stro nie in ter ne to wej pa my at na ro da po raz pierw szy od na leź li ma -
te ria ły bez po śred nio od no szą ce się do prze bie gu Ob ła wy Au gu stow skiej. 

Pu bli ko wa ny do ku ment zo stał zlo ka li zo wa ny w kwiet niu 2017 r. Jest to spra woz da nie z re ali -
za cji ope ra cji prze cze sy wa nia au gu stow skich te re nów le śnych i znaj du ją cych się tam osad „w ce -
lu li kwi da cji uzbro jo nych band Ar mii Kra jo wej”, prze pro wa dzo nej od 12 do 18 lip ca 1945 r. Jest
to je dy ny jak na ra zie od na le zio ny ra port do ty czą cy ob ła wy, skie ro wa ny bez po śred nio do Jó ze fa
Sta li na – na czel ne go do wód cy Kwa te ry Głów nej (Staw ki) Naj wyż sze go Na czel ne go Do wódz twa
sił zbroj nych ZSRS. 

Sło wa klu czo we: Ob ła wa Au gu stow ska, ra port, Jó zef Sta lin, NKWD, ZSRS, Ros sar chiw,
Central ne Ar chi wum Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do wej Fe de ra cji Ro syj skiej.

S u m m A R y

For dozens of years nobody could talk about the Augustów Manhunt. The Soviet ad-ministration
carried it out and covered up its consequences for many years. Access to the materials concerning
the manhunt became possible at the beginning of the 1990s. In the autumn of 2015, historians from
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c -c Do pi sa no odręcz nie.
d Na do le do ku men tu, z pra wej stro ny, czte ry od ręcz ne pod pi sy. Je den z nich na le ży do mjr. Smir no -

wa, po zo sta łe są nie czy tel ne. Alek san der Smir now, ur. w 1918 r., mjr, na czel nik Ogól nej i Taj nej Kan ce -
la rii Za rzą du Ope ra cyj ne go Szta bu III Fron tu Bia ło ru skie go. Sze fem Za rzą du Ope ra cyj ne go
Szta bu III Fron tu był w lip cu 1945 r. gen.-mjr Piotr Igoł kin.
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the Institute of National Remembrance in Białystok, on the Russian web site „pamyatnaroda”,
found for the first time materials directly corresponding to the Augustów Manhunt. 

The published document was identified in April 2017. This is a report from the manhunt
operations than involvedcombing the forest areas near Augustów and the settlements located there
„in order to liquidate armed units of the Home Army” carried out from 12 to 18 July 1945. This is
the only report that has been found concerning the manhunt, addressed directly to Joseph
Stalin – supreme commander of the Headquarters of the Supreme General Command of the USSR
armed forces. 

Key words: Augustów Manhunt, report, Joseph Stalin, NKVD, Rossarchiw, Central Archives
of the National Defence Ministry of the Russian Federation
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 10, Warszawa 2017, s. 279–290

Robert Witak
(Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi)

Włodzimierz Bączkowski
oczami CIA. 

Raport informacyjny 
z 10 maja 1949 r.

Otym, że w ar chi wach służb wy wia dow czych jest mnó stwo cie ka wych do ku men -
tów, nie trze ba ni ko go prze ko ny wać. W ich za so bach znaj du je się też wie le ma -
te ria łów do ty czą cych Pol ski i jej oby wa te li. Do tej gru py na le ży za li czyć

pre zen to wa ny po ni żej taj ny ra port CIA na te mat Wło dzi mie rza Bącz kow skie go, zna ne -
go głów nie z dzia łal no ści pro me tej skiej1.

Wspo mnia ny do ku ment zo stał udo stęp nio ny przez Cen tral ną Agen cję Wy wia dow czą2

na wnio sek Bar to sza Rut kow skie go, któ ry na stęp nie za mie ścił go w cza so pi śmie „No wy
Pro me te usz”3. Dla cze go więc war to jesz cze raz go opu bli ko wać? Ra port z 10 ma ja 1949 r.
nie zo stał bo wiem od po wied nio opra co wa ny, choć za wie ra prze ina cze nia, błęd ne in for -
ma cje lub po pro stu ta kie, któ re na le ży sze rzej wy ja śnić. Jest to in te re su ją cy ma te riał,
acz kol wiek nie sta no wi prze ło mu w ba da niach nad po sta cią Bącz kow skie go czy w ogó -
le nad pro me te izmem. Na trzy stro ni co wy ra port na le ży zwró cić uwa gę nie tyl ko ze wzglę -
du na za war te w nim wia do mo ści (praw dzi we i błęd ne), lecz tak że z uwa gi na czas je go
po wsta nia i ocen zu ro wa nie du żej wstęp nej czę ści mi mo upły wu prze szło 60 lat.

Z po wo du ww. cen zu ry nie wia do mo, gdzie i kie dy in for ma cje za miesz czo ne w oma -
wia nym do ku men cie zo sta ły po zy ska ne, a tak że przez ko go i od ko go oraz jak oce nia na
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1 Na te mat ru chu pro me tej skie go zob. np.: P. Li be ra, II Rzecz po spo li ta wo bec ru chu pro me tej skie go,
War sza wa 2013; Ruch pro me tej ski i wal ka o prze bu do wę Eu ro py Wschod niej (1918–1940). Stu dia i szki -
ce, red. M. Kor nat, War sza wa 2012; S. Mi ku licz, Pro me te izm w po li ty ce II Rze czy po spo li tej, War sza -
wa 1971; R. Wi tak, Taj ne woj ny służb spe cjal nych II RP. Dzia łal ność Eks po zy tu ry nr 2 Od dzia łu II Szta bu
Głów ne go WP w la tach 30. XX w., Łódź 2014.

2 CIA, In for ma tion Re port, 10 May 1949, https://www.cia.gov/li bra ry/re adin gro om/do cu ment/cia -
-rdp83 -00415r0029 00080 004 -7.

3 Ra port in for ma cyj ny CIA do ty czą cy Wło dzi mie rza Bącz kow skie go z 10 ma ja 1949 ro ku, oprac.
B. Rut kow ski, „No wy Pro me te usz” 2016, nr 9, s. 141–146.
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jest war tość źró dła dla ce lów wy wia dow czych. Nie wie my rów nież, kie dy i dla cze go (lub
w ja kim ce lu) ame ry kań skie służ by (nie tyl ko po wo ła na w 1947 r. CIA) za in te re so wa ły
się Bącz kow skim. Cho ciaż nie moż na od mó wić źró dłu wie dzy, to jed nak ja kość po da -
nych przez nie in for ma cji wzbudza uzasadnione wątpliwości, czy by ło ono świet nie
zorien to wa ne w te ma cie. 

W przy pi sach do tek stu znaj dują się co praw da da ne bio gra ficz ne Wło dzi mie rza
Bączkow skie go, war to jed nak w tym miej scu nie co sze rzej przy bli żyć je go ży cio rys. 

Uro dził się 26 mar ca 1905 r. w re jo nie je zio ra Baj kał na Sy be rii. Był sy nem Wło dzi -
mie rza i Zo fii, bra tem Mak sy mi lia na, Fe lik sa, Zo fii, Cze sła wa i He le ny. Oj ciec, pol ski
ze sła niec, pra co wał w Za baj kal skiej Ko lei Że la znej, w któ rej zaj mo wał sta no wi sko na -
czel ni ka warsz ta tu na pra wy lo ko mo tyw na sta cji Bo rzia. Po nad to był za ło ży cie lem Gór -
ni czo -Prze my sło we go To wa rzy stwa Bącz kow ski i Co. Pra ca na ko lei oraz wy do by cie
mi ne ra łów po zwa la ły ro dzi nie na do syć do stat nie ży cie4. 

Po waż ne zmia ny w ży ciu Bącz kow skich na stą pi ły w 1917 r., kie dy re wo lu cja zbu rzy -
ła sta ry po rzą dek, a z nim po zy cję ro dzi ny. Ra tun kiem – tak jak dla wie lu Ro sjan – oka -
za ła się emi gra cja do Man dżu rii, gdzie przy szło im spę dzić pięć lat. Za miesz ka li
praw do po dob nie w Har bi nie, a oj ciec pra co wał w miej sco wo ści Cy cy kar (obec nie Qi qi -
har w Chi nach) – być mo że póź niej prze nio sła się tam ca ła ro dzi na5. W 1925 r., rok po zda -
nej ma tu rze, Wło dzi mierz Bącz kow ski wraz z bliskimi zo stał re pa trio wa ny do Pol ski – jak
tłu ma czył – „z po wo du ca łe go sze re gu zmian po li tycz nych, jak np. zwięk sze nie wpły wów
bol sze wic kich w Trzech Wschod nich Pro win cjach Chin, utrud nia ją cych prze by wa nie oby -
wa te lom pol skim w tym kra ju”6. Ro dzi na Bącz kow skich za miesz ka ła w re jo nie Piń ska.

Wło dzi mierz z ko lei skie ro wał swoje kro ki na Uni wer sy tet War szaw ski, na któ rym
roz po czął stu dia praw ni cze, ale po ro ku na uki, w 1926 r., prze niósł się na Wy dział
Humani stycz ny. Pięć lat póź niej uzy skał ma gi ste rium z fi lo lo gii an giel skiej7.

Okres war szaw ski to nie tyl ko stu dia, ale i po czą tek za an ga żo wa nia Bącz kow skie go
w spra wy Orien tu. Z uwa gi na du żą wie dzę na te mat Ro sji i Azji Wschod niej oraz zna -
jo mość ję zy ków ob cych szyb ko zwią zał się z In sty tu tem Wschod nim w War sza wie. Pla -
ców ka ta peł ni ła funk cję na uko wo -ba daw czą, wy da wa ła pu bli ka cje i po pu la ry zo wa ła
te ma ty kę sze ro ko ro zu mia ne go Wscho du8.

Z dzia łal no ścią IW łą czy się kwe stia Orien ta li stycz ne go Ko ła Mło dych (po wsta łe go
z ini cja ty wy Wła dy sła wa Pel ca lub Ta de usza Ho łów ki), któ re go współ za ło ży cie lem
i prze wod ni czą cym był Bącz kow ski9. Ze wzglę du na du żą zbież ność prac OKM i IW,
obie or ga ni za cje bli sko ze so bą współ działały, a Wło dzi mierz od 1930 r. pra co wał w IW
(od kwiet nia 1939 r. ja ko kie row nik prac spo łecz no -po li tycz nych)10.
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4 B. Rut kow ski, Wło dzi mierz Bącz kow ski – pu bli cy sta, „No wy Pro me te usz” 2015, nr 7, s. 93;
J. Kłocz kow ski, P. Ko wal, O Wło dzi mie rzu Bącz kow skim [w:] W. Bącz kow ski, O wschod nich pro ble -
mach Pol ski, Wro cław 2005, s. 8.

5 J. Kłocz kow ski, P. Ko wal, op. cit., s. 9.
6 Cyt. za: B. Rut kow ski, op. cit., s. 93.
7 Ibi dem, s. 94.
8 Sze rzej o In sty tu cie Wschod nim i OKM zob. I.P. Maj, Dzia łal ność In sty tu tu Wschod nie go w War -

sza wie 1926–1939, War sza wa 2007.
9 B. Rut kow ski, op. cit., s. 94.
10 J. Kłocz kow ski, P. Ko wal, op. cit., s. 10; A. Pe płoń ski, Wy wiad Pol skich Sił Zbroj nych na Za cho -

dzie 1939–1945, War sza wa 1995, s. 173.
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Bącz kow ski sil nie za an ga żo wał się w dzia łal ność wy daw ni czą i pu bli cy stycz ną. Spod
je go pió ra jesz cze przed II woj ną świa to wą wy szło wie le ar ty ku łów po świę co nych
tematy ce wschod niej, a szcze gól nie ukra ino znaw czej. Z bie giem lat po ru szał rów nież
zagad nie nia so wie to lo gicz ne i sto sun ków mię dzy na ro do wych (tak że w per spek ty wie
histo rycz nej). Bącz kow ski był orę dow ni kiem kom pro mi su pol sko -ukra iń skie go
w II Rzecz po spo li tej. Ko mu ni stycz ną Ro sję po strze gał ja ko za gro że nie dla Pol ski, to też
ła two przy szło mu za an ga żo wać się w dzia łal ność ru chu pro me tej skie go, któ re go
celem – we dług Jó ze fa Pił sud skie go – by ło „ro ze rwa nie Ro sji po szwach na ro do wo -
ściowych”.

Od stro ny wy daw ni czej po stać Bącz kow skie go wią że się głów nie z pi sma mi:
„Wschód -Orient”, „Biu le tyn Pol sko -Ukra iń ski”, „Pro ble my Eu ro py Wschod niej” oraz
„Myśl Pol ska”. Pierw sze z nich („Wschód -Orient” lub po pro stu „Wschód”) to ni sko na -
kła do wy kwar tal nik wy da wa ny przez OKM (być mo że z ini cja ty wy MSZ11) od lip -
ca 1930 r. do mar ca 1939 r. Bącz kow ski od je go nu me ru dru gie go peł nił funk cję re dak to ra
na czel ne go (prze jął za da nie po Je rzym Gie droy ciu). Pe rio dyk skie ro wa ny był w du żej
mie rze do za gra nicz ne go czy tel ni ka, dla te go nie wiel ką licz bę je go eg zem pla rzy wy sy ła -
no po za Pol skę, a tek sty pi sa no w ję zy kach pol skim, fran cu skim i an giel skim. Z ko lei
„Biu le tyn Pol sko -Ukra iń ski”, rów nież re da go wa ny przez Bącz kow skie go, wy da wa ny był
przez Sto wa rzy sze nie Pol sko -Ukra iń skie. Uka zu ją cy się od wrze śnia 1932 r. do koń -
ca 1938 r. ja ko mie sięcz nik, a po tem ty go dnik, stał na sta no wi sku po trze by po ro zu mie -
nia pol sko -ukra iń skie go w ra mach II RP. Kres „Biu le ty nu” wy ni kał m.in. ze zmian
za cho dzą cych we wła dzach pań stwo wych. Za ostrza nie kur su wo bec mniej szo ści, cze go
prze ja wem by ło m.in. od wo ła nie Hen ry ka Jó zew skie go ze sta no wi ska wo je wo dy wo łyń -
skie go, spra wi ło, że „Biu le tyn” w stycz niu 1939 r. zo stał za stą pio ny mie sięcz ni kiem „Pro -
ble my Eu ro py Wschod niej”. Z pi smem zwią za ny był Bącz kow ski, acz kol wiek zmie ni ła
się je go li nia ide owa i po sze rzo no za kres po ru sza nych za gad nień, co w kon se kwen cji
spowodowało zmniej sze nie ilo ści tre ści do ty czą cej kwe stii ukra iń skich i wła ści wie usu -
nię cie jej ja ko pro ble mu po li ty ki we wnętrz nej II RP. Od lu te go 1936 r. do 1939 r. uka zy -
wał się dwu ty go dnik „Myśl Pol ska”. Pe rio dyk skie ro wa ny był do bar dziej pra wi co we go
czy tel ni ka i obok pro ble ma ty ki pol skiej oma wiał ukra iń ską, jed nak nie sta no wi ła ona
takie go prio ry te tu jak we wspo mnia nych po wy żej pi smach. Kwe stia ukra iń ska by ła tylko
jed ną z waż nych spraw do za ła twie nia na dro dze do si ły, wiel ko ści i mo car stwo wo ści
Rze cz po spo li tej12.

Włodzimierz Bączkowski oczami CIA. Raport informacyjny z 10 maja 1949 r.
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11 J. Kłocz kow ski, P. Ko wal, op. cit., s. 10.
12 O pi smach zob. np.: P. Li be ra, „Biu le tyn Pol sko -Ukra iń ski” (1932–1938) – pi smo ru chu pro me -

tej skie go, „Ky jiwsḱi Po ło ni stycz ni Stu di ji” 2011, t. 18, s. 33–41; W. Bącz kow ski, Kar ta z hi sto rii stosun -
ków pol sko -ukra iń skich. Biu le tyn Pol sko -Ukra iń ski, „Nie pod le głość” 1986, t. XIX, s. 116–129;
M. Gacz kow ski, „Biu le tyn Pol sko -Ukra iń ski” wo bec pol skich władz pań stwo wych (1932–1938),
„Kyjiwśki Po ło ni stycz ni Stu di ji” 2011, t. 18, s. 42–48; M. Kor nat, O pol sko -ukra iń ski dia log po li tycz ny.
Idee pro gra mo we „Biu le ty nu Pol sko -Ukra iń skie go” (1932–1938) [w:] Gie droyc a Ukra ina. Ukra iń ska
per spek ty wa Je rze go Gie droy cia i śro do wi ska pa ry skiej „Kul tu ry”, red. M. Sem czy szyn, M. Za jącz kow -
ski, War sza wa–Lu blin–Szcze cin 2014, s. 28–63; B. Rut kow ski, op. cit., s. 94; J. Kłocz kow ski, P. Ko wal,
op. cit., s. 10–13; A. Pe płoń ski, op. cit., pas sim; A. Choj now ski, Kon cep cje po li ty ki na ro do wo ścio wej
rzą dów pol skich w la tach 1921–1939, War sza wa–Wro cław 1979, s. 192–195, 232–234. War to rów nież
zwró cić uwa gę na in ne pi sma zwią za ne z Je rzym Gie droy ciem w kon tek ście koń ca lat trzy dzie stych.
Zob. np. P. Li be ra, Oce na po li tycz na gru py „Po li ty ki” przez Od dział II Szta bu Głów ne go w 1938 r.,
„Zeszy ty Hi sto rycz ne” 2010, z. 171, s. 142–147.
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Sam Bącz kow ski tak pi sał o wy mie nio nych pe rio dy kach: „«BPU» po stu lo wał kon -
cep cję nie pod le gło ści Ukra iny nad dnie przań skiej, roz trzą sał spra wy sto sun ków pol sko -
-ukra iń skich w pań stwie pol skim, spo ro miej sca udzie lał po li ty ce Mo skwy na Ukra inie
So wiec kiej, wal ce z ko mu ni zmem i mo ska lo fi la mi -Ru si na mi. Te ma ty ka nie po li tycz na
obej mo wa ła li te ra tu rę, hi sto rię, sztu kę, spra wy ko ścio łów, kro ni kę bie żą cych wy da rzeń
w ży ciu ukra iń skim, w sto sun kach pol sko -ukra iń skich itd.

Mie sięcz nik «Pro ble my Eu ro py Wschod niej» pod wzglę dem te ma ty ki ukra ini stycz -
nej sta no wił ciąg dal szy BPU. Ja ko no vum pi smo obej mo wa ło pro ble my ca łe go re jo nu
Eu ro py Wschod niej. […] «Wschód -Orient» […] po świę co ny spra wie wy zwo le nia uciś -
nio nych na ro dów im pe rium Ro sji, w tym Ukra inie So wiec kiej i za gad nie niom Wscho du
w ogó le […], dwu ty go dnik «Myśl Pol ska» […], w któ rym obok pol skiej pro ble ma ty ki
po li tycz nej i kul tu ry du cho wej, spo ro miej sca udzie la no pro me te izmo wi i ukra ini sty ce
w du chu «BPU»”13.

Wszyst kie te pe rio dy ki wpi sy wa ły się w działalność pro me tej ską czę ści polskich po -
li ty ków i urzęd ni ków, a szcze gól nie wy wia du woj sko we go. Z je go ra mie nia Eks po zy tu -
ra nr 2 Od dzia łu II Szta bu Głów ne go WP w róż ny spo sób, czę sto fi nan so wo, za ku li so wo
wspie ra ła ini cja ty wy pro me tej skie, choć sam pro me te izm ni gdy ofi cjal nie nie stał się
elemen tem pol skiej po li ty ki. Po glą dy, ba da nia i bli skie kon tak ty na sze go bo ha te ra
z wywia dem spo wo do wa ły, że po wy bu chu II woj ny świa to wej Bącz kow ski zna lazł się
w Ru mu nii wraz z ofi ce ra mi Od dzia łu II14. 

Ru muń ski okres Bącz kow skie go cha rak te ry zu je się z jed nej stro ny za cie śnia niem
kontak tów z wy wia dem (pra ca dla Eks po zy tu ry „R” w Bu ka resz cie), a z dru giej – ukie -
run ko wa niem ba daw czym na so wie to lo gię oraz ZSRS ja ko ele ment po li ty ki mię dzy na -
ro do wej. Jed nym z re zul ta tów je go pra cy (wraz ze Zdzi sła wem Mi ło szew skim) by ły
„Spra wy so wiec kie” – taj ny biu le tyn dru ko wa ny co ty dzień w ję zy kach pol skim i fran -
cu skim, a praw do po dob nie tak że me mo riał Za gad nie nie na ro do wo ścio we ZSRR ja ko
czyn nik pol skiej (oraz so jusz ni ków) po li ty ki wo bec So wie tów15.

Za gad nie niem wciąż wy ma ga ją cym zba da nia jest ak tyw ność Bącz kow skie go w ru -
chu pro me tej skim w cza sie woj ny. Ba da nia Ja na J. Bru skie go wska zu ją, że waż nym tu -
taj wąt kiem by li Ukra iń cy i wy wiad bry tyj ski (Bącz kow ski był zwo len ni kiem współ pra cy
z MI6, któ ra zresz tą in te re so wa ła się pro me te izmem i ru cha mi po li tycz ny mi mniej szo ści
na ro do wych w ZSRS16). Z kwe stia mi ty mi wią że się rów nież – po ja wia ją cy się wów czas
w roz mo wach po li ty ków– po mysł fe de ra cji Pol ski, Ukra iny i Li twy, a tak że pod ję cie
przez Rząd RP na Uchodź stwie pro ble mu ukra iń skie go17.
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13 W. Bącz kow ski, Kar ta z hi sto rii…, s. 116.
14 J.J. Bru ski, Lon dyn–Bu ka reszt–Stam buł. Przy czy nek do dzia łal no ści Wło dzi mie rza Bącz kow skie -

go w la tach 1939–1940, http://no wy pro me te usz.pl/lon dyn -bu ka reszt -stam bul -przy czy nek -do -dzia lal no -
sci -wlo dzi mie rza -bacz kow skie go -w -la tach -1939-1940 (dostęp 11 II 2017 r.; dru kiem: „No wy Pro me -
teusz” 2013, nr 5, s. 179–210); B. Rut kow ski, op. cit., s. 94; J. Kłocz kow ski, P. Ko wal, op. cit., s. 17.

15 B. Rut kow ski, op. cit., s. 96; J.J. Bru ski, op. cit.
16 S. Dor ril, MI6. Fi fty Years of Spe cial Ope ra tions, Lon don 2000, s. 185–248.
17 J.J. Bru ski, op. cit. W po cząt kach 1940 r. Ko mi tet dla Spraw Kra ju za le cał pre mie ro wi Wła dy sła -

wo wi Si kor skie mu po wo ła nie w ra mach WP od dzia łu ukra iń skie go, na wet w for mie jed no stron nej ini -
cja ty wy, je śli nie uda ło by się osią gnąć po ro zu mie nia z po li ty ka mi ukra iń ski mi. M. Kwie cień, Kil ka
do ku men tów z dzie jów ru chu pro me tej skie go lat dru giej woj ny świa to wej, „Kra kow skie Stu dia z Hi sto -
rii Pań stwa i Pra wa” 2014, nr 7, s. 338. Kwe stia fe de ra cji i roz wią za nia pro ble mu ukra iń skie go jest tym 
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Wie le wska zu je, że pol skie wła dze, a przy naj mniej ich część (mi mo po wrze śnio wej
zmia ny de cy den tów), usi ło wa ły od bu do wać swo ją po zy cję w ru chu pro me tej skim,
a Bącz kow ski był jed ną z naj waż niej szych osób po trzeb nych do re ali za cji te go ce lu. Stąd
też je go wy jaz dy do Lon dy nu, Włoch (praw do po dob ne) i Stam bu łu, a tak że kon tak ty
z Ru mu na mi oraz przed wo jen ny mi dzia ła cza mi pro me tej ski mi róż nych na cji18.

Punk tem zwrot nym dla idei pro me tej skiej, a więc i sa me go Bącz kow skie go, by ła klę -
ska Fran cji. W po ło wie 1940 r. rzą do we pla ny szer sze go wy ko rzy sta nia prze ciw So wie -
tom nie ro syj skich na ro dów de fi ni tyw nie upa dły19. Po rzu co no rów nież po my sły
alianc kie go ata ku na Kau kaz20. Je sie nią 1940 r. Bącz kow ski – śla dem pol skich dy plo ma -
tów – wy je chał z nie przy ja znej już Ru mu nii do Stam bu łu. Tur cja nie oka za ła się jed nak
bez piecz ną przy sta nią, a Wło dzi mierz – z bry tyj ską po mo cą – prze do stał się do Je ro zo -
li my. Tam od no wił kon tak ty z pol skim wy wia dem i pod jął pra cę w Eks po zy tu rze „T”
Od dzia łu II Szta bu Na czel ne go Wo dza, w któ rym re da go wał in for ma cje na te ma ty
sowiec kie i bli skow schod nie21. Być mo że re ali zo wał przez to za da nia pla ców ki, któ ra
mia ła pro wa dzić roz po zna nie na kie run ku ro syj skim. Jed nak że czę ste an ga żo wa nie się
w in ne spra wy od cią ga ło ją od za sad ni czych za dań22.

Kil ku let ni po byt w Pa le sty nie był owoc ny za rów no pod wzglę dem pi sar skim, jak
i dzia łal no ści nie jaw nej, w ra mach któ rej na wią zał no we kon tak ty (m.in. z póź niej szy mi
dwo ma pierw szy mi pre zy den ta mi Izra ela: Cha imem We izma nem i Ic cha kiem Ben
Cwim). W Eks po zy tu rze „T” pra co wał je dy nie dwa la ta. Z du żą do zą praw do po do bień -
stwa moż na jed nak za ło żyć, że w ja kiś spo sób ko ope ro wał z pol skim wy wia dem (lub je -
go ofi ce ra mi) już po zwol nie niu go z ww. jed nost ki – gdy chciał za cią gnąć się do ar mii
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cie kaw sza, że rząd lon dyń ski pra co wał rów nież nad kon cep cją fe de ra li za cji Pol ski i Cze cho sło wa cji.
Zob. np. T. Ki sie lew ski, Fe de ra cja środ ko wo eu ro pej ska. Per trak ta cje pol sko -cze cho sło wac kie 1939–
–1943, War sza wa 1991; M.K. Ka miń ski, Edvard Be neš kon tra gen. Wła dy sław Si kor ski. Po li ty ka władz
cze cho sło wac kich na emi gra cji wo bec rzą du pol skie go na uchodź stwie 1939–1943, War sza wa 2005;
J. Sko dlar ski, Epi log ukła du Si kor ski–Be neš. Z dzie jów pol sko -cze cho sło wac kich w la tach 1939–1949,
Łódź 1988. Osob ną kwe stią, choć współ gra ją cą w pew nym stop niu z pol ski mi dzia ła nia mi, by ły bry tyj -
skie kon cep cje po wo ła nia unii państw Eu ro py Środ ko wej, nad któ ry mi pra co wał wy wiad bry tyj ski
(m.in. fe de ra cji nad du naj skiej, związ ku opar te go na ka to li cy zmie lub an ty bol sze wi zmie). Zob. S. Dor -
ril, op. cit., s. 165–184.

18 J.J. Bru ski, op. cit. W lu tym 1940 r. w Stam bu le do szło do spo tka nia czte rech pro me te istów (Dża -
fe ra Sej da me ta – Ta tar, Aja sa Ischa ky’ego – Ta tar, Sa ida Sza my la – gó ral kau ka ski, Bącz kow skie go),
na któ rym „w sto sun ku do Ukra iny po sta no wio no przy jąć za sa dę nie za leż ne go pań stwa ukra iń skie go,
lecz w gra ni cach dyk to wa nych in te re sem Pol ski, Kry mu, Tur cji i Kau ka zu, a więc tzw. Za chod niej
Ukrainy, Ku ba nia, Azow skie go Mo rza oraz pa sa na p[ó]łn[o]c od Pe re ko pu”. Pro to kół po sie dze nia „kie -
row ni cze go cen trum” pro me tej skie go w Stam bu le, 12 II 1940 r. [w:] J.J. Bru ski, op. cit. Rów nież
w: M. Kwie cień, op. cit., s. 339–343. Zdzi sław Mi ło szew ski stwo rzył pro jekt dzia łań pro me tej skich, we -
dług któ re go Bącz kow ski zo stał by skie ro wa ny do pra cy w Tur cji, głów nie w Stam bu le, ja ko urzęd nik
am ba sa dy w An ka rze. Zob. List Zdzi sła wa Mi ło szew skie go do amb. Ada ma Tar now skie go z 1940 r.,
„Nowy Pro me te usz” 2011, nr 1, s. 189–196.

19 Wprost wy ra ził to w de pe szy pre mier Wła dy sław Si kor ski: „Wszel kie po su nię cia idą ce na roz bi -
cie Ro sji wy klu czo ne”. Cyt. za: J.J. Bru ski, op. cit. Jesz cze w koń cu ma ja 1940 r. uda ło się do pro wa dzić
do pod pi sa nia dru gie go (pierw szy z 1934 r.) Pak tu Kon fe de ra cji Kau ka skiej, ale i on nie zo stał zre ali zo -
wa ny. Zob. M. Kwie cień, op. cit., s. 343–345.

20 Sze rzej zob. P.R. Rob son, Bry tyj skie pla ny ata ku na ZSRR 1939–1941, War sza wa 2007.
21 J.J. Bru ski, op. cit.; B. Rut kow ski, op. cit., s. 96; J. Kłocz kow ski, P. Ko wal, op. cit., s. 18.
22 A. Pe płoń ski, op. cit., s. 145.
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oraz w okre sie pra cy w ist nie ją cym od 1943 r. Cen trum In for ma cji na Wscho dzie, pod -
le ga ją cym Mi ni ster stwu In for ma cji i Do ku men ta cji, acz kol wiek współ dzia ła ją cym z ar -
mią i jej wy wia dem23. W ra mach Cen trum In for ma cji funk cjo no wa ło Biu ro Stu diów,
w któ rym Bącz kow ski kie ro wał Re fe ra tem Or ga ni za cji Stu diów Po li tycz nych24. Na ciąg -
łość współ pra cy z wy wia dem wska zy wać mo że fakt włą cze nia Bącz kow skie go w pra ce
Ak cji Kon ty nen tal nej (or ga ni za cji wy wia dow czo -dy wer syj nej Mi ni ster stwa Spraw We -
wnętrz nych)25, któ rej nie zwy kle waż ną po sta cią był przed wo jen ny „dwój karz” – ppłk Jan
Ko wa lew ski. Za an ga żo wa nie Bącz kow skie go w Ak cję Kon ty nen tal ną da tu je się co naj -
mniej na li sto pad 1943 r., kie dy zo stał ko re spon den tem (ta kiej na zwy uży wa no) Akcji26,
pod le ga jąc bez po śred nio pod Biu ro Cen tral ne Ak cji w Lon dy nie.

Już po woj nie, 12 wrze śnia 1946 r., Bącz kow ski w Je ro zo li mie zo stał współ za ło ży -
cie lem i se kre ta rzem ge ne ral nym In sty tu tu Bli skie go i Środ ko we go Wscho du „Re du ta”,
któ ry pu bli ko wał „The Eastern Qu ar ter ly” (1948–1953) oraz mie sięcz nik „Spra wy
Bliskie go i Środ ko we go Wscho du”. Na le ży jed nak za uwa żyć, że to dru gie pi smo by ło
wła ści wie nie do stęp ne – ni kły na kład, brak sprze da ży i ofi cjal ne go kol por ta żu czy ni ło
z nie go ra czej ra port, być mo że na po trze by władz emi gra cyj nych27. In sty tut w za my śle
twór ców miał być kon ty nu ato rem przed wo jen ne go In sty tu tu Wschod nie go.

W 1948 r. „Re du ta”, a z nią Bącz kow ski, prze nio sła się do bez piecz niej sze go i spo -
koj niej sze go Bej ru tu w Li ba nie. Wszyst ko wska zu je na to, że pu bli cy sta był bli sko zwią -
za ny z rzą dem lon dyń skim, po nie waż wy da no mu pasz port dy plo ma tycz ny, zgod nie
z któ rym funk cjo no wał ja ko (ho no ro wy) at taché kul tu ral ny po sel stwa pol skie go rzą du
uchodź cze go w Bej ru cie28. Na po cząt ku lat pięć dzie sią tych „Re du tę” prze nie sio no
do Lon dy nu i zmie nio no jej na zwę na In sty tut Wschod ni „Re du ta”29.

W po ło wie lat pięć dzie sią tych na stą pił zwrot w ży ciu na sze go bo ha te ra. Książ ka
Towards an Un der stan ding Rus sia, wy da na w 1947 r. w Je ro zo li mie, mia ła – jak sam
twier dził – otwo rzyć mu dro gę do USA30. Trud no po wie dzieć, czy tak rze czy wi ście było,
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23 B. Rut kow ski, op. cit., s. 96; A. Pe płoń ski, op. cit., s. 150.
24 Biu ro Stu diów zwa ne by ło rów nież Biu rem Stu diów Bli skie go i Śred nie go (lub Środ ko we go)

Wscho du. Je go kie row ni kiem zo stał so wie to log Sta ni sław Swia nie wicz, po re zy gna cji któ re go na po -
cząt ku 1944 r. obo wiąz ki prze jął Ma rek Wajs blum, a po nim, w mar cu 1945 r., Bącz kow ski, któ ry
23 kwiet nia obo wiąz ki prze ka zał kon su lo wi ge ne ral ne mu w Je ro zo li mie Alek se mu Wdzię koń skie mu.
Ce lem Biu ra by ły stu dia głów nie nad pro ble ma ty ką Bli skie go Wscho du, ale po ru sza no rów nież kwe stie
do ty czą ce ZSRS w per spek ty wie geo po li tycz nej: „Jest więc rze czą cał kiem moż li wą, że Bl[iski] i Śr[od -
ko wy] Wschód sta nie się w okre sie li kwi da cji woj ny te re nem naj więk szych za draż nień mię dzy mo car -
stwa mi. Za draż nie nia te, an ga żu jąc in te re sy ro syj skie, mo gą rów nież w znacz nej mie rze za wa żyć
na roz strzy gnię ciu spo ru o na szą po zy cję na wscho dzie Eu ro py”. Cyt. za: J. Pie trzak, Pol scy uchodź cy
na Bli skim Wscho dzie w la tach dru giej woj ny świa to wej. Ośrod ki, in sty tu cje, or ga ni za cje, Łódź 2012,
s. 253.

25 Zob. np. A. Pe płoń ski, op. cit., s. 158–179.
26 Do za dań Bącz kow skie go w ra mach Ak cji na le ża ła ana li za: sy tu acji po li tycz nej na Bli skim Wscho -

dzie (szcze gól nie ry wa li za cji bry tyj sko - oraz ame ry kań sko -so wiec kiej); pro ble ma ty ki po łu dnio wej Ro -
sji, Kau ka zu, Ukra iny, Tur kie sta nu oraz kwe stii ży dow skiej (przede wszyst kim w związ ku z po li ty ką
bry tyj ską i so wiec ką). J. Pie trzak, op. cit., s. 273.

27 J. Kłocz kow ski, P. Ko wal, op. cit., s. 19; B. Rut kow ski, op. cit., s. 97.
28 B. Rut kow ski, op. cit., s. 97.
29 I.P. Maj, op. cit., s. 165.
30 B. Rut kow ski, op. cit., s. 97.
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fak tem jed nak jest, że pu bli ka cja szyb ko we szła do ka no nu lek tur Na tio nal War Col le ge
w Wa szyng to nie i by ła tam przez trzy la ta – do 1950 r.31 Wio sną 1955 r. dzię ki first prio -
ri ty vi sa Bącz kow ski wraz z ro dzi ną prze pro wa dził się (na koszt rzą du USA) do Sta nów
Zjed no czo nych, gdzie przez czte ry la ta pra co wał w biu rze tłu ma czeń i ana liz dru ków
sowiec kich CIA32.

Na stęp nym miej scem pra cy Bącz kow skie go by ła Bi blio te ka Kon gre su. Zda niem wy -
wia du PRL by ła to tyl ko przy kryw ka, po nie waż CIA rze ko mo utrzy my wa ła w tym miej -
scu taj ną ko mór kę, m.in. zaj mu ją cą się kwe stią ukra iń ską (tu wła śnie miał pra co wać
Bącz kow ski). Po de ka dzie zo stał prze nie sio ny (we dle do nie sień z po wo du po sia da nia
bra ta w Pol sce) do pra cy przy ka ta lo gu przed mio to wym (Sub ject Ca ta log Di vi sion) tejże
bi blio te ki33 – po noć już bez związ ku z wy wia dem. Dwa la ta póź niej Bącz kow ski od szedł
na eme ry tu rę. Nie an ga żo wał się w ży cie Po lo nii ame ry kań skiej. Zmarł 19 sierp nia 2000 r.

Pol ski pa trio ta, an ty ko mu ni sta, pro me te ista, czło wiek zwią za ny z wy wia dem, ma ją -
cy du żą wie dzę i sze ro kie mię dzy na ro do we kon tak ty – tak moż na scha rak te ry zo wać
Bącz kow skie go. Je go lek kie pió ro po zwo li ło mu na na pi sa nie wie lu ksią żek, bro szur
i arty ku łów. Ta sfe ra je go dzia łal no ści, po dob nie jak on sam, nie do cze ka ła się jak na razie
mo no gra fii34, choć miej my na dzie ję, że wkrót ce się to zmie ni, zwa żyw szy na co raz więk -
sze za in te re so wa nie je go oso bą. 
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31 J. Kłocz kow ski, P. Ko wal, op. cit., s. 19; B. Rut kow ski, op. cit., s. 98.
32 B. Rut kow ski, op. cit., s. 98; J. Kłocz kow ski, P. Ko wal, op. cit., s. 20. Bącz kow ski był jed nym

z wie lu ob co kra jow ców, któ rzy by li obiek tem za in te re so wa nia i któ rzy współ pra co wa li z ame ry kań ski -
mi wła dza mi prze ciw So wie tom. Zob. np. A. Ma zur kie wicz, Uchodź cy po li tycz ni z Eu ro py Środ ko wo -
-Wschod niej w ame ry kań skiej po li ty ce zim no wo jen nej (1948–1954), War sza wa–Gdańsk 2016.

33 Wy ciąg z ra por tu „Ami” z dnia 15 III [19]69 [r.] ze spo tka nia z „Ma ko tą” [w:] P. Li be ra,
Zwalczanie ru chu pro me tej skie go w Pol sce Lu do wej: wstęp do ba dań. Część 2, „Hi sto ria i Po li ty ka” 2011,
nr 5, s. 229.

34 Do nie licz nych tek stów po świę co nych dzia łal no ści pi sar skiej Bącz kow skie go na le ży: P. Li be ra,
Wło dzi mierz Bącz kow ski i je go współ pra ca z pa ry ską „Kul tu rą” [w:] Gie droyc a Ukra ina…, 
s. 104–121.
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TEKST ŹRÓ DŁA

1949 maj 10, bm – Taj ny ra port CIA na te mat Wło dzi mie rza Bącz kow skie go

a3165.0535a

Za twier dzo no do pu bli ka cji 2000/05/22: CIA -RDP83 -00415R00290 00 80004 -7b

Kla sy fi ka cja taj ne/Tyl ko dla funk cjo na riu szy USAc

Cen tral na Agen cja Wy wia dow cza
Ra port In for ma cyj ny

Ra port nr [d]
CD NO.e

Kraj: Li ban/Pol ska Da ta rozdz[ie le nia]: 10 ma ja 1949 [r.]
Te mat: Włodzimierz Bączkowski Il[ość] stron: 3
Miej sce po zy ska nia: [f] Il[ość] zał[ącz ni ków]
Da ta in fo[rma cji]: [g] Do da tek do ra por tu nrh

1. Wło dzi mierz Bącz kow ski [i] uro dził się oko ło czter dzie stu ośmiu lat te mu w po -
bli żu Ki jo wa, na ro syj skiej Ukra inie1, i jest ab sol wen tem Wy dzia łu Fi lo zo fii Uni wer sy -
te tu Lwow skie go2 w Pol sce.

2. W 1928 r. Bącz kow ski pra co wał we Lwo wie dla „Biu le ty nu Pol sko -Ukra iń skie -
go”3, or ga nu Unii4 Pol sko -Ukra iń skiej, ru chu po li tycz ne go kie ro wa ne go przez Ho łów -
kęj (ink), ukra iń skie go po sła do pol skie go sej mu w la tach 1920–19285. Ce la mi te go ru chu
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a–a Wpisano od ręcz nie. Z le wej stro ny nu me ru nie czy tel ny do pi sek.
b Z le wej stro ny nie czy tel na pie cząt ka.
c Z pra wej stro ny nie czy tel ny do pi sek.
d Ciąg zna ków ocen zu ro wa ny (za czer nio ny) przed pu bli ka cją.
e Tak w ory gi na le. Praw do po dob ne roz wi nię cie: Clo sed do cu ment nu mer de sy gna tor.
f Lokalizacja ocen zu ro wa na (za czer nio na) przed pu bli ka cją. Z pra wej stro ny tekst pi sa ny od ręcz -

nie – ocen zu ro wa ny (zaczerniony) przed publikacją.
g Data ocen zu ro wa na (za czer nio na) przed pu bli ka cją.
h Z pra wej stro ny nie czy tel ne ad no ta cje lub zna ki.
i Powyżej akapitu ocenzurowano (zaczerniono) przed publikacją duży początkowy fragment

dokumentu.
j W ory gi na le: Cho lo vko.
k W ory gi na le: fnu, co ozna cza: first na me unk nown – pierw sze imię nie zna ne.
1 W. Bącz kow ski uro dził się 26 III 1905 r. w oko li cy je zio ra Baj kał. B. Rut kow ski, op. cit., s. 93.
2 Ukoń czył fi lo lo gię an giel ską na Wy dzia le Hu ma ni stycz nym (ist niał od ro ku aka de mic kie -

go 1926/1927, po po dzia le Wy dzia łu Fi lo zo ficz ne go na Hu ma ni stycz ny oraz Ma te ma tycz no -Przy rod ni -
czy) Uni wer sy te tu War szaw skie go. B. Rut kow ski, op. cit., s. 93; Hi sto ria wy dzia łu (1816–1945),
http://www.wh.uw.edu.pl/sza blon.php?id=211&id_kat=21 (dostęp 11 II 2017 r.).

3 „Biu le tyn Pol sko -Ukra iń ski” uka zy wał się do pie ro od 1932 r. w War sza wie.
4 Po win no być „Sto wa rzy sze nia” lub „To wa rzy stwa”.
5 Cho dzi o Ta de usza Ho łów kę (1889–1931), któ ry był pol skim po słem (ro dzi na zie miań ska ze sła na

na Sy be rię) i to w do dat ku Sej mu RP III ka den cji (1930–1935), na czel ni kiem Wy dzia łu Wschod nie go
MSZ (1927–1930), pro me te istą i zwo len ni kiem po ro zu mie nia pol sko -ukra iń skie go. Zob. np. I. Wer -
schler, Z dzie jów obo zu bel we der skie go. Ta de usz Ho łów ko – ży cie i dzia łal ność, War sza wa 1984.
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by ły: so li dar ność pol sko -ukra iń ska, pol sko -ukra iń ska au to no mia [sic!] w Pol sce, jak też
utwo rze nie od ręb nej Ukra iny zło żo nej z ro syj skiej i pol skiej czę ści6. Bącz kow ski pra co -
wał dla te go ru chu do 1935 r.7, kie dy opu ścił Lwów i wy je chał do War sza wy po śmier ci
Ho łów kij, któ ry zo stał za bi ty przez Ukra iń ców8.

3. W 1935 r. Bącz kow ski do łą czył do ru chu pro me te uszow skie go9, któ rym kie ro -
wał pol ski rząd, szcze gól nie Sztab Ge ne ral ny ar miil. Ak tyw ność pro me tej ska mia ła dwo -
ja ką na tu rę: jaw na pro pa gan da i po li ty ka oraz wy wiad. Na tym ostat nim po lu Pro me te usz
zor ga ni zo wał służ by wy wia dow cze na te ry to rium so wiec kim, taj ne ru chy prze ciw so -
wiec kie mu rzą do wi, etc. Pro me te usz roz prze strze nił się i zo stał zjed no czo ny z ru chem
no szą cym tę sa mą na zwę w Niem czech, gdzie „bia li”, ro syj scy emi gran ci dzia ła li ak tyw -
nie za zgo dą i przy współ pra cy władz nie miec kich10.

4. W War sza wie Pro me te usz miał in sty tut ba dań i pro pa gan dy zwa ny „In sty tu t
Wschod ni”ł (In sty tu tem Wschod nim), pro wa dzo ny przez Sie dlec kie go11 (in), pro fe so ra
uni wer sy tec kie go i se na to ra, i kie ro wa ny przez Ol gier da Gór kę*. Bącz kow ski był szefem
sek cji pra so wej. In sty tut dru ko wał wie le an ty so wiec kich pu bli ka cji, w tym „Orient”
po fran cu sku, an giel sku i nie miec ku, „Biu le tyn Pol sko -Ukra iń ski” po pol sku i „Pro -
ble my Eu ro py i Wscho du”12 po pol sku. W 1936 r. Bącz kow ski był de le ga tem pol skie -
go Pro me te usza na an ty so wiec ki kon gres w Ber li nie.

5. W 1939 r. Bącz kow ski uciekł do Ru mu nii i stam tąd do Pa le sty ny. Do łą czył do pol -
skie go Dru gie go Biu ram w Je ro zo li mie i zo stał sze fem sek cji spraw so wiec kich, któ ra
była za ję ta szcze gól nie stu dio wa niem so wiec kiej pra sy.

6. Od 1946 r., po li kwi da cji pol skie go Dru gie go Biu ra – biu ra ar mii ge ne ra ła An der -
sa13, któ re by ło bli sko zwią za ne i sub sy dio wa ne przez bry tyj ski wy wiad, Bącz kow ski
zo stał sze fem pol skiej sie ci in for ma cyj nej dzia ła ją cej na ogra ni czo ną ska lę, ale za wsze
za leż nej od ge ne ra ła An der sa i zwią za nej z bry tyj skim wy wia dem. Ja ko przy kryw kę sieć
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l W ory gi na le: Ge ne ral Staff of Ar my. Tłu ma cze nie w tek ście od po wia da for mie pier wot nej, któ ra
mo że wy ni kać z róż ne go spo so bu okre śla nia struk tu ry do wód czej w Pol sce i USA.

ł Tak w ory gi na le. Da lej w na wia sie zna la zło się tłu ma cze nie na zwy na ję zyk an giel ski.
m W ory gi na le: Deu xième Bu re au. Ta ką na zwę sto su je się do fran cu skie go wy wia du, w Pol sce je go

od po wied ni kiem był Od dział II Szta bu Ge ne ral ne go/Głów ne go WP.
6 Jest to prze ina cze nie – Pol ska nie po pie ra ła i nie zo bo wią zy wa ła się od dać Ukra inie Ma ło pol ski

Wschod niej, a wi dzia ła Ukra inę na wschód od rze ki Zbrucz.
7 In for ma cja nie ja sna i błęd na. Trud no stwier dzić, co mia ło by być wy da rze niem koń czą cym pra cę

Bącz kow skie go w To wa rzy stwie Pol sko -Ukra iń skim. Ze Lwo wa wy jeż dżać nie mu siał, gdyż już miesz -
kał w sto li cy.

8 T. Ho łów ko zo stał za strze lo ny przez człon ków OUN 29 VIII 1931 r. w Tru skaw cu. Po dej rze wa no,
że mi mo ukra iń skich wy ko naw ców za za ma chem sta li So wie ci.

9 In for ma cja błęd na. Trud no wska zać mo ment ak ce su do ru chu, ale nie był to 1935 r.
10 In for ma cja o zjed no cze niu jest zbyt da le ko idą cą in ter pre ta cją wy da rzeń, choć za rów no Pol ska,

jak i Niem cy, Ja po nia, Wiel ka Bry ta nia i Fran cja in te re so wa ły się ru chem pro me tej skim. Róż ne kra je,
w tym Niem cy i Ja po nia, pró bo wa ły wy ko rzy stać nie ro syj skie na ro dy ZSRS oraz sa mych Ro sjan prze -
ciw wła dzom so wiec kim, cho ciaż III Rze sza wi dzia ła w ukra iń skich na cjo na li stach broń tak że prze ciw
Pol sce.

11 Sta ni sław Sie dlec ki (1877–1939) – współ za ło ży ciel IW i je go pre zes od po wo ła nia pla ców ki
w 1926 r. do ma ja 1939 r., se na tor I (1922–1927) oraz IV (1935–1938) ka den cji.

12 Po praw ny ty tuł to: „Pro ble my Eu ro py Wschod niej”.
13 W. Bącz kow ski zwią zał się z Eks po zy tu rą „T” Od dzia łu II Szta bu Na czel ne go Wo dza, ale mu siał

mieć ja kiś kon takt z wy wia dem (Od dzia łem II) Ar mii Pol skiej na Wscho dzie gen. Wła dy sła wa An der sa.
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Bącz kow skie go wy ko rzy sty wa ła dom wy daw ni czy zwa ny „Re du ta” (Re du tan), któ re go
głów na sie dzi ba jest te raz w Bej ru cie i któ re go no mi nal nym pre ze sem jest pol ski ksiądz
dr Kan tak14, opi sa ny przez źró dło ja ko sta ry „cho choł, któ ry jest kom plet nie nie ro zum -
ny i nie ak tyw ny, na wet w swo ich re li gij nych obo wiąz kach”.

7. „Re du ta” ma pol ską pra sę dru kar ską i już opu bli ko wa ła kil ka ksią żek, w tym Bącz -
kow skie go, kil ka pol skich utwo rów li te rac kich, książ kę o pol skiej hi sto rii i kil ka pam -
fle tów, wszyst kie po arab sku. W ra mach dzia łal no ści „Re du ty” Bącz kow ski pu bli ku je
„taj ny” po li tycz ny biu le tyn (w ośmiu ko piach) na te mat spraw Środ ko we go Wscho du15.
W rze czy wi sto ści ten biu le tyn nie za wie ra ni cze go taj ne go, ponieważ ma te riał za war ty
w tym że ba zu je głów nie na do nie sie niach lo kal nej pra sy, jak twier dzą źró dła. Bu dżet
„Re du ty” w 1948 r. wy no sił pięć ty się cy fun tów szter lin gów, któ re zo sta ły wy ko rzy sta -
ne do po kry cia kosz tów pu bli ka cji, jak też wy dat ków Bącz kow skie go na je go biu le tyn
i służ bę wy wia dow czą.

8. Bącz kow ski jest au to rem To wards an Un der stan ding of Rus sia, do brze udo ku men -
to wa nej książ ki o So wiec kiej Ro sji, któ ra zo sta ła opu bli ko wa na po an giel sku w 1947 r.16

9. Zyg munt Za wa dow ski17, mi ni ster pol skie go [rzą du] lon dyń skie go w Li ba nie, jest
człon kiem siat ki Bącz kow skie go i od bie ra więk szość ra por tów siat ki, któ re prze sy ła
do Lon dy nu, jak po da ją źró dła.

10. Bącz kow ski jest opi sa ny przez źró dło ja ko „je den z fi la rów ru chu pro me te uszow -
skie go”. W okre sie mię dzy woj na mi świa to wy mi I i II był bli sko zwią za ny z II Od dzia -
łem pol skie go Szta bu Ge ne ral ne go i nie bez po śred nio zwią za ny z pol skim Mi ni ster stwem
Spraw Za gra nicz nych i Mi ni ster stwem Spraw We wnętrz nych. Puł kow nik Ta de usz
Schaet ze l18, szef II Od dzia łu od 1927 r. do 1930 r. i po tem szef De par ta men tu Po li tycz -
ne go w pol skim Mi ni ster stwie Spraw Za gra nicz nych, tak że był zwią za ny z ru chem pro -
me te uszow skim i – we dług źró dła – był pod sil nym wpły wem Bącz kow skie go.

11. Źró dłoo twier dzi, że Bącz kow ski jest bez sprzecz nie jed nym z wie lu „spe cja li -
stów” w ru chu pro me te uszow skim i że do brze ro zu mie:

a) za rów no ofi cjal ną, ide olo gicz ną pod sta wę ru chu, jak i je go nie ofi cjal ne, ukry te,
an ty so wiec kie ce le;
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n W ory gi na le za pi sa no an giel skie tłu ma cze nie: Re do ubt.
o Na le wym mar gi ne sie ad no ta cja ocen zu ro wa na (za czer nio na) przed pu bli ka cją.
14 Ka mil Ste fan Ju liusz Kan tak (1881–1976) – ksiądz, hi sto ryk, po wrze śnio wy je niec i ka pe lan armii

An der sa, od 1943 r. w Bej ru cie. I.P. Maj, op. cit., s. 189.
15 Za pew ne cho dzi o „Spra wy Bli skie go i Środ ko we go Wscho du”. Uży te w tek ście okre śle nie Środ -

ko wy Wschód to Bli ski Wschód – ten ter min funk cjo nu je w ję zy ku pol skim w od nie sie niu do Pa le sty ny
i kra jów po bli skich.

16 W. Bącz kow ski, To wards an Un der stan ding of Rus sia. A Stu dy in Po li cy and Stra te gy, Je ru -
salem 1947. Pier wot nie książ ka uka za ła się w ję zy ku pol skim pt. Ro sja wczo raj i dziś: stu dium hi sto -
rycz no -po li tycz ne, Je ro zo li ma 1946. B. Rut kow ski, op. cit., s. 98.

17 Zyg munt Za wa dow ski (1899–1978) – pra cow nik kon su lar ny i dy plo ma ta. Od je sie ni 1943 r. był
kon su lem w Bej ru cie, a od 1944 r. po słem w Sy rii – do 1946 r. i Li ba nie – do 1956 r.

18 Ta deusz Schaet zel (1891–1971) – ofi cer wy wia du, at taché woj sko wy, szef Od dzia łu II Szta bu
Głów ne go WP (1926–1929), dy plo ma ta, kie row nik Wy dzia łu Wschod nie go MSZ (1931–1934), wi ce -
dy rek tor De par ta men tu Po li tycz ne go MSZ (1934–1935), po seł na Sejm III i IV ka den cji (1930–1938),
w cza sie woj ny na emi gra cji. 
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b) hi sto rię za ło że nia i roz wo ju te go ru chu, któ ry roz prze strze nił się do in nych kra -
jów – Pol ski, Nie miec, Fran cji, Tur cji i in nych;

c) lu dzi, któ rzy są ak tyw ni w tym ru chu.
12. Źró dłop wska zu je, że trze ba tak że so bie zdać spra wę, iż:
a) so wiec kie or ga ni za cje wy wia du po li tycz ne go, któ re spe ne tro wa ły ruch pro me te -

uszow ski z po mo cą pod sta wio nych osób z Kau ka zu, bez wąt pie nia mu szą wie dzieć o ro -
li, ja ką ode grał Bącz kow ski.

b) z po wo du je go ak tyw nej pra cy w Pro me te uszu, źró dło za pew nia, że Bącz kow ski
jest zna ny rów nież ofi cje lom in nych na ro dów. By to zo bra zo wać, źró dło re la cjo nu je
podróż do Tur cji, któ rą Bącz kow ski od był je sie nią 1942 r. pod przy kryw ką pol skie go
ku rie ra dy plo ma tycz ne go prze wo żą ce go pocz tę dy plo ma tycz ną z Ka iru do pol skich
placó wek dy plo ma tycz nych w An ka rze i Stam bu le. Tu rec ka po li cja po li tycz na, twier dzi
źró dło, na tych miast od kry ła w ku rie rze oso bę Bącz kow skie go i ob ser wo wa ła je go dzia -
ła nia w Tur cji. Tak że, źró dło po da je, że ty dzień po wy jeź dzie Bącz kow skie go z Tur cji
je den z czo ło wych/głów nych nie miec kich pro pa ga to rów ru chu pro me te uszow skie go
przy je chał do Stam bu łu z Ber li na. Chciał się zo ba czyć z Bącz kow skim i szu kał go skrzęt -
nie w Stam bu le. Źró dło wie rzy, że Bry tyj czy cy rów nież wie dzie li o pra cy i ce lach Bącz -
kow skie go.

13. Bącz kow skiq, któ ry był na Środ ko wym Wscho dzie przez więk szość II woj ny
świa to wej, ofi cjal nie trzy mał się z da la od pol skie go II Od dzia łu (któ ry zo stał prze nie -
sio ny z Pol ski), ale był fak tycz nie bli sko zwią za ny z tym Od dzia łem po przez je go Biu ra
Wy ko naw cze [sic!] w Je ro zo li mie. W cza sie po by tu w Je ro zo li mie Bącz kow ski oże nił
się z pol ską ucie ki nier ką.

14. Źró dło opi su je Bącz kow skie go ja ko oso bę, któ ra jest bez wąt pie nia in te li gent na
i któ ra ma twar dy, do brze zrów no wa żo ny cha rak ter i wiel ki za pał do swej pra cy. Do brze
zna Zwią zek So wiec ki, kraj i je go lud, i sta le ba da ZSRS, za pew nia źró dło.

*[r] Ol gierd Gór ka, któ ry słu żył pol skie mu rzą do wi lon dyń skie mu w cza sie woj ny,
naj wy raź niej prze kie ro wał swą lo jal ność do rzą du war szaw skie go19.

Źró dło: CIA, https://www.cia.gov/li bra ry/re adin gro om/do cu ment/cia -rdp83 -00415r0029 00080 -
004 -7.

Włodzimierz Bączkowski oczami CIA. Raport informacyjny z 10 maja 1949 r.
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p Na pra wym mar gi ne sie ad no ta cja ocen zu ro wa na (za czer nio na) przed pu bli ka cją.
q Na le wym mar gi ne sie ad no ta cja ocen zu ro wa na (za czer nio na) przed pu bli ka cją.
r Krót ki frag ment ocen zu ro wa no (za czer nio no) przed pu bli ka cją.
19 Ol gierd Gór ka (1887–1955) – se kre tarz ge ne ral ny IW (1931–1939), ini cja tor prze kształ ce nia Kur -

sów Wscho do znaw czych przy IW w Szko łę Wscho do znaw czą, w cza sie woj ny kie ro wał Wy dzia łem 

DEP.
STANU

* MARYNARKA NSRB20 ROZDZIELNIK

ARMIA * LOTNICTWO FBI

10_Witak:PA IPN 8  16.07.2018  18:44  Strona 289



S T R E S Z C Z E N I E

O tym, że w ar chi wach służb wy wia dow czych jest wie le in te re su ją cych do ku men tów, nie trze -
ba ni ko go prze ko ny wać. W ich za so bach znaj du je się też wie le ma te ria łów do ty czą cych Pol ski i jej
oby wa te li. Do tej gru py na le ży za li czyć taj ny ra port CIA na te mat Wło dzi mie rza Bącz kow skie go,
zna ne go głów nie z dzia łal no ści pro me tej skiej. Pu bli ko wa ny do ku ment zo stał udo stęp nio ny przez
Cen tral ną Agen cję Wy wia dow czą na wnio sek Bar to sza Rut kow skie go, któ ry na stęp nie za mie ścił
go w cza so pi śmie „No wy Pro me te usz”. Dla cze go więc war to jesz cze raz go opu bli ko wać? Ra port
z 10 ma ja 1949 r. nie zo stał bo wiem od po wied nio opra co wa ny, choć za wie ra prze ina cze nia lub nie -
ści słe in for ma cje. Na trzy stro ni co wy do ku ment na le ży zwró cić uwa gę nie tyl ko ze wzglę du za war -
te w nim wia do mo ści (praw dzi we i błęd ne), lecz tak że ze wzglę du na czas je go po wsta nia i ocen -
zu ro wa nie du żej wstęp nej czę ści ra por tu mi mo upły wu prze szło 60 lat.

Sło wa klu czo we: ruch pro me tej ski, „No wy Pro me te usz”, CIA, ra port in for ma cyj ny, Wło dzi -
mierz Bącz kow ski.

S U M M A R y

The fact that intelligence services archives include many interesting documents is
unquestionable. The resources include many materials concerning Poland and its citizens. This
group should include the secret CIA report on Włodzimierz Bączkowski, known mostly from the
Promethean activities. The document was made available by the Central Intelligence Agency upon
the motion of Bartosz Rutkowski, who published it in the ”Nowy Prometeusz” magazine. Why it
is worth publishing it again? The report of 10 May 1949 was not prepared properly and includes
misinterpretations and incorrect information. This three-page document is noteworthy not only
because of the information (regardless of its accuracy) that it contains but alsothe period of its origin
and the large initial part of the reportcensored even after 60 years.

Key words: Promethean movement, “Nowy Prometeusz”, CIA, information report,
Włodzimierz Bączkowski.
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Spraw Na ro do wo ścio wych przy lon dyń skim Mi ni ster stwie In for ma cji i Do ku men ta cji. W 1945 r. opo -
wie dział się po stro nie Tym cza so we go Rzą du Jed no ści Na ro do wej i wró cił do Pol ski, gdzie w na stęp -
nym ro ku zo stał dy rek to rem Biu ra do spraw Ży dow skich, a w 1947 r. kon su lem ge ne ral nym
w Je ro zo li mie. Po po wro cie do kra ju w 1952 r. pod jął pra cę na UW. W po li ty ce kra jo wej nie od gry wał
więk szej ro li, choć wstą pił do Stron nic twa De mo kra tycz ne go i otwar cie kry ty ko wał mi ko łaj czy kow skie
Pol skie Stron nic two Lu do we. I.P. Maj, op. cit., s. 181–182.

20 Na tio nal Se cu ri ty Re so ur ces Bo ard – ra da po wo ła na na pod sta wie Na tio nal Se cu ri ty Act (1947);
jej za da niem by ło do ra dza nie pre zy den to wi USA w kwe stii mo bi li zo wa nia za so bów na wy pa dek
wojny. M.J. Ho gan, A Cross of Iron. Har ry S. Tru man and the Ori gins of the Na tio nal Se cu ri ty State
1945–1954, Cam brid ge 2000, s. 210.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 10, Warszawa 2017, s. 291–302

Tadeusz Ruzikowski
(Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie)

(Nad)gorliwość gorsza od…?
Relacja płk. Józefa Dziemidoka

o jego służbie w SB 
złożona do Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych

Jó zef Dzie mi dok, uro dzo ny 6 lutego 1914 r. w Mar ci no wi czach, pow. woł ko wy ski,
pocho dził z ro dzi ny ro bot ni czej. Bar dzo wcze śnie – w okre sie na uki w se mi na rium
nauczy ciel skim – zo stał „uświa do mio ny kla so wo”. W efek cie m.in. na brał „nie na wi -

ści do księ ży”, co sta no wi ło istot ny wkład pod bu do wę świa to po glą du ma te ria li stycz ne go,
pre fe ro wa ne go przez wła dze ko mu ni stycz nej Pol ski1, a tak że – jak się wy da je – wpły nę ło
na je go póź niej sze za da nia re ali zo wa ne w cza sie służ by w or ga nach bez pie czeń stwa
w Polsce Lu do wej. 

We wrze śniu 1939 r. zo stał zmo bi li zo wa ny do woj ska, na stęp nie tra fił do nie wo li nie -
miec kiej. W obozie za an ga żo wał się w ruch ko mu ni stycz ny. We dle wła snych słów wy -
trwał w nim na wet oto czo ny „zwo len ni ka mi sa na cji, na ro dow ca mi, ONR -owca mi”,
któ rym przed sta wiał kon cep cję po wo jen ne go przy łą cze nia Pol ski do So wie tów. Na po -
cząt ku 1945 r. wstą pił do PPR, pra gnął bo wiem zwal czać prze ciw ni ków wła dzy ko mu -
ni stycz nej2. 

Bo ha ter re la cji roz po czął służ bę w 1945 r. w Wo je wódz kim Urzę dzie Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go w Po zna niu i szyb ko awan so wał. Już w 1947 r. prze nie sio no go do Mi -
ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, w któ rym za jął kie row ni cze sta no wi sko
w De par ta men cie V zwal cza ją cym m.in. Ko ściół ka to lic ki i związ ki wy zna nio we, kie ro -
wa nym przez zna ną funk cjo na riusz kę Ju lię Bry sty gier „Lu nę”. Od po cząt ku służ by do -
ce nia no je go za an ga żo wa nie. W opi niach służ bo wych pi sa no o nim m.in.: „Po li tycz nie
wy ro bio ny bar dzo do brze i pew ny”3 bądź: „W ro bo cie ini cja tyw ny i pra co wi ty, posiada
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1 AIPN, 0327/35, Ży cio rys Jó ze fa Dzie mi do ka, 2 IV 1945 r., b.p.
2 Ibi dem.
3 Ibi dem, Cha rak te ry sty ka Jó ze fa Dzie mi do ka, 22 I 1946 r., b.p.
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zdol no ści kie row ni cze i wła ści wą po sta wę par tyj ną”4. Dzię ki wy tę żo nej pra cy i wy ni -
kom zo stał w 1953 r. za stęp cą dy rek to ra De par ta men tu XI MBP, od po wie dzial ne go
za zwal cza nie Ko ścio ła ka to lic kie go i związ ków wy zna nio wych, na stęp nie ja ko wi ce -
dyrek tor i dy rek tor De par ta men tu VI Ko mi te tu ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go przy
Radzie Mi ni strów od po wia dał za po dob ną pro ble ma ty kę5. Na szczeblu kie row ni czym
prze trwał ko lej ne po waż ne zmia ny or ga ni za cyj ne apa ra tu re pre sji prze pro wa dzo ne
w 1956 r. Wciąż da rzo no go za ufa niem i po wie rzo no sta no wi sko wi ce dy rek to ra De par -
ta men tu III MSW, któ re zaj mo wał do 1957 r., kie dy – zgod nie z je go re la cją – na sku tek
pod ję tych przez sie bie dzia łań po padł w nie ła skę prze ło żo nych. W efek cie prze su nię to
go na bocz ny tor, na sta no wi sko za stęp cy dy rek to ra Cen tral ne go Ar chi wum MSW. W wy -
ni ku wła snych sta rań i przy chyl no ści jed ne go z par tyj nych przy ja ciół otrzy mał w 1959 r.
szan sę po wro tu do pra cy ope ra cyj nej ja ko II za stęp ca ko men dan ta MO m.st. War sza wy
ds. SB. Co naj mniej kil ka krot nie sprze ci wił się kon cep cjom przed sta wia nym przez wyżej
po sta wio nych de cy den tów z cen tral nych i war szaw skich struk tur SB, czy sze rzej – z apa -
ra tu bez pie czeń stwa6. Przy czy ni ło się to do przed wcze sne go za koń cze nia je go pra cy
w sto łecz nej „bez pie ce” oraz wy de le go wa nia go do służ by w Wiet na mie Północnym
i w 1964 r. zwol nie nia z re sor tu w stop niu puł kow ni ka.

Jó zef Dzie mi dok w la tach osiem dzie sią tych prze ka zał do re sor tu do ku ment rzad ko
spo ty ka ny w ma te ria łach per so nal nych funk cjo na riu szy – re la cję do ty czą cą ku li sów je -
go dzia łań w re sor cie spraw we wnętrz nych po dej mo wa nych w la tach 1957–1964 (do ku -
ment nr 3). Obej mu je ona okres od li kwi da cji ty go dni ka „Po Pro stu” do zwol nie nia
Dzie mi do ka ze służ by w 1964 r. W pi śmie prze wod nim (do ku ment nr 2) pi sze on o swo -
jej mo ty wa cji do prze ka za nia ma te ria łu, mia no wi cie pod kre śla wa gę praw dy hi sto rycz -
nej. Choć przed sta wio ne ni żej świa dec two o służ bie w MSW spo rzą dzo ne zo sta ło do pie ro
po la tach od opi sy wa nych wy da rzeń, to jed nak są prze słan ki, by uznać je za dość wia ry -
god ne. Au tor wnio sko wał bo wiem o do łą cze nie re la cji do je go do ku men tów w ar chi wum
oraz za cho wa nie jej tre ści je dy nie do wia do mo ści re sor tu. Jak się wy da je, chciał on zadać
kłam nie gdyś wy su nię tym wo bec nie go oskar że niom. Dy rek tor ge ne ral ny MSW Jó zef
Cho mę tow ski uznał tę re la cję za in te re su ją cą. 

Re la cja po ka zu je, że gor li wość lub na wet nad gor li wość funk cjo na riu sza nie ko niecz -
nie by ła mi le wi dzia na przez prze ło żo nych. Po wo do wa ła nie kie dy wy su wa nie oskar żeń
pod ad re sem funk cjo na riu sza oraz przy czy nia ła się do utra ty za ufa nia wo bec pra cow ni -
ka SB ze stro ny wy so kich prze ło żo nych. Po 1964 r. nie po zo sta wio no go jed nak sa me -
mu so bie, do ce nio no ca ło kształt je go pra cy po przez przy zna nie naj pierw re sor to wej ren ty,
a na stęp nie eme ry tu ry7.

Przed sta wio ny ni żej do ku ment zwra ca uwa gę na kil ka aspek tów funk cjo no wa nia or -
ga nów bez pie czeń stwa PRL z per spek ty wy funk cjo na riu sza SB wy so kie go szcze bla. Za -
sad ni czym wy da rze niem kształ tu ją cym nar ra cję jest dzia łal ność de le ga cji pol skiej po li cji
po li tycz nej przed i w trak cie Światowego Fe sti wa lu Mło dzie ży w Mo skwie w 1957 r.,
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4 Ibi dem, Opi nia do ty czą ca Jó ze fa Dzie mi do ka, 5 V 1955 r., b.p.
5 Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce. Ka dra kie row ni cza, t. II: 1956–1975, red. P. Pio trow ski, War -

sza wa 2006, s. 93.
6 AIPN, 0327/35, Prze bieg służ by Jó ze fa Dzie mi do ka, b.p.
7 Ibi dem.
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a tak że kon tak ty z pra cow ni ka mi so wiec kie go Ko mi te tu Bez pie czeń stwa za rów no w Pol -
sce (by łe go do rad cy Jó ze fa Dzie mi do ka tow. Ma jo ro wa), jak i ZSRS. Po przez de cy zję
o wspar ciu funk cjo na riu szy so wiec kie go Ko mi te tu Bez pie czeń stwa Jó zef Dzie mi dok
przy czy nił się do aresz to wa nia mło dych re for ma to rów, któ rzy „chcie li jak naj le piej dla
so cja li zmu”, cze go – zda niem prze ło żo nych – nie za uwa żył au tor re la cji. Ten nad mier ny
za pał do pra cy nie tyl ko nie wzbu dził we wła dzach MSW w Pol sce en tu zja zmu, lecz tak -
że przy czy nił się do kry ty ki po stę po wa nia i fak tycz nej de gra da cji już wów czas wy so ko
po sta wio ne go funk cjo na riu sza Jó ze fa Dzie mi do ka. Oskar ża no go o nad gor li wość, a na -
wet o in ge ren cję w we wnętrz ne spra wy ZSRS. 

Wy da rze nie to po ka zu je roz dź więk po mię dzy kie row nic twem po li tycz nym PRL,
łagodzącym swój punkt wi dze nia pod wpły wem od wil ży, a funk cjo na riu sza mi przy wy -
kły mi do pa cy fi ka cji po ten cjal nie „wy wro to wych” śro do wisk. Trze ba pa mię tać, że Jó zef
Dzie mi dok nie prze rwa nie od cza sów MBP zaj mo wał wy so kie kie row ni cze sta no wi ska,
co mo gło go utwier dzać w prze ko na niu o za sad no ści pro wa dzo nych przez nie go dzia łań
oraz przy ję tych spo so bach ra dze nia so bie z prze ciw ni ka mi po li tycz ny mi. War to pod kreś -
lić, że zmia ny po 1956 r. z na tu ry rze czy znacz nie sła biej prze nik nę ły w struk tu ry apa ra -
tu re pre sji aniżeli zwykłych Polaków.

Po czu cie za wo du, któ re wy wo ła ła ta sy tu acja, oraz póź niej sze przesu nię cie na bocz -
ny tor być mo że spo wo do wa ły, że w cza sie peł nie nia funk cji II za stęp cy ko men dan ta MO
m.st. War sza wy ds. SB co naj mniej kil ka krot nie sprze ci wił się dzia ła niom i po le ce niom
wy żej po sta wio nych de cy den tów (w tym z MSW i struk tur sto łecz nych). Po kło siem tej
nie sub or dy na cji mo gła być po li ty ka or de ro wa za sto so wa na wo bec funk cjo na riu sza, któ -
ra w je go mnie ma niu by ła nie do ce nie niem je go za sług dla re sor tu. Tym bar dziej, że – jak
sam pod kre ślał – do koń ca po zo stał mu wier ny. Za cho wa ny w IPN ma te riał po ka zu je,
jak ła two funk cjo na riusz SB kie row ni cze go szcze bla mógł w PRL po paść w nie ła skę
zwierzch ni ków i władz po li tycz nych. To tak że obok fa cho wo ści ope ra cyj nej za pew ne
kształ to wa ło ka rie ry w re sor cie.

Re la cję po prze dza ją dwa do ku men ty, któ re anon su ją spra wę de cy den tom w MSW
w la tach osiem dzie sią tych. Pu bli ko wa ny ma te riał opra co wa no zgod nie z in struk cją wy -
daw ni czą IPN. Uwspół cze śnio no pi sow nię, po pra wio no błę dy or to gra ficz ne i in ter punk -
cyj ne oraz za zna czo no miej sca nie czy tel ne. Ka pi ta li ki, wer sa li ki i pod kre śle nia od da no
za po mo cą pi sma po gru bio ne go. Miej sca mi ce lo wo za cho wa no ory gi nal ną sty li sty kę,
świad czą cą być mo że o emo cjach au to ra – wy bra ne miej sca za zna czo no wy krzyk ni kiem.
Nie wszyst kie oso by wy stę pu ją ce w do ku men tach uda ło się jed nak zi den ty fi ko wać (np.
so wiec kie go funk cjo na riu sza Ma jo ro wa). 

Tekst płk. Jó ze fa Dzie mi do ka sta no wi źró dło ory gi nal ne. Mo że być ono cie ka wym
wkła dem do pro wa dzo nych ba dań hi sto rycz nych nad rze czy wi stym funk cjo no wa niem
po li cji politycz nej Pol ski Lu do wej.
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TEKST ŹRÓ DŁA

Nr 1

1986 li sto pad 28, War sza wa – Pi smo prze wod nie dy rek to ra ge ne ral ne go MSW gen. bryg.
Jó ze fa Cho mę tow skie go do dy rek to ra De par ta men tu Kadr MSW Le cho sła wa Stem -
plewskie go

Gen. bryg. Jó zef Cho mę tow skia1

[War sza wa, 28 XI 1986 r.]
Tow. dyr. [Le cho sław] Stem plew ski2

Au tor pi sma i gen. [Wła dy sław] Cia stoń3 pro szą, aby za łą czyć je do akt oso bo wych.
Je śli nie ma for mal nych prze szkód, na le ża ło by to zro bić. Pi smo w ogó le cie ka we – war -
te za po zna nia się.

(–)bc

Źró dło: AIPN, 0327/35, k. 74, ory gi nał, rkps.
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a Poniżej od ręcz nie wpi sa ny nr ar chi wal ny tecz ki per so nal nej Jó ze fa Dzie mi do ka: 9627/V.
b Parafa, praw do po dob nie gen. Jó ze fa Cho mę tow skie go, opa trzo na da tą dzien ną: 28 XI 1956 r.

Poniżej do pi sa no in nym ko lo rem tu szu nie czy tel ne na zwi sko i po sta wio no pa ra fę.
c Poniżej po le wej stro nie do ku men tu od ręcz na ad no ta cja: Tow. Ko sio row ski, skie ruj cie do akt

pers[onal nych] do Biu ra „C”. Po ni żej nie czy tel ny pod pis.
1 Jó zef Cho mę tow ski – w la tach 1985–1989 szef Służ by Kadr i Za bez pie cze nia Ma te ria ło we go

MSW, w latach 1985–1987 dy rek tor ge ne ral ny w MSW.
2 Le cho sław Stem plew ski – w la tach 1981–1990 dy rek tor De par ta men tu Kadr MSW.
3 Wła dy sław Cia stoń – w la tach 1981–1986 szef Służ by Bez pie czeń stwa MSW.
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Nr 2

1986 li sto pad 27, War sza wa – Pi smo prze wod nie do re la cji Jó ze fa Dzie mi do ka prze ka -
za nej do MSW

Dzie mi dok Jó zef,
War sza wa, ul. Krucza 5/11 m. 44

War sza wa, 27 XI 1986 r.a

Do
W[i c]e mi ni stra Spraw We wnętrz nych 

gen. dyw. Wła dy sła wa Cia sto nia

Prze sy łam ni niej szą re la cję na rę ce tow. mi ni stra z proś bą o włą cze nie jej do mo ich
akt per so nal nych. Czy nię to nie dla uzy ska nia re ha bi li ta cji, a gwo li praw dzie hi sto rycz -
nej. Re la cję prze sy łam w rę ko pi sie, gdyż nie umiem pi sać na ma szy nie. Uwa żam, iż oso -
by spo za re sor tu nie po win ny z tym za po zna wać się.

Dzie mi dok Jó zefb

Źró dło: AIPN, 0327/35, k. 75, ory gi nał, rkps.
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a Poniżej pie cząt ka: Kan ce la ria Cen tral ne go Ar chi wum MSW, wpły nę ło dnia 19 XII 1986 [r.], 
nr […]/17.03/86 [r.]. Po ni żej opa trzo ny pa ra fą do pi sek: Tow. dyr. gen. bro ni J[ózef] Cho mę tow ski, prośba
nie du ża – włą cze nie do akt, 27 XI 1986 [r.].

b Poniżej trzy pie cząt ki: [frag ment nie czy tel ny] De par ta men tu Kadr MSW. Wpły nę ło 5 XII 1986 [r.];
Ka -6346/86; SDG -Ch: 1218/86, wpł. 29 XI 1986 [r.]; SDS 1780, dn. 1 XII 1986 [r.], obok wpi sa no
odręcz nie: K -30335/86.
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Nr 3

Przed 27 li sto pada 1986, War sza wa – Re la cja Jó ze fa Dzie mi do ka do ty czą ca pra cy
w Służbie Bez pie czeń stwa PRL

Wio sną 1957 ro ku do Pol ski przy je cha ła z Mo skwy de le ga cja „Kom so mo łu”
pod prze wod nic twem mło de go pra cow ni ka na uko we go Uni wer sy te tu Mo skiew skie -
go – na roz mo wy z kie row nic twem ZMP, a wła ści wie gru pą mło dzie ży sku pio nej wo kół
„Po Pro stu”. Pra cow nik Dep[ar ta men tu] V Mań ski uzy skał in for ma cję, że w Mo skwie,
w ło nie „Kom so mo łu”, po wsta ła taj na or ga ni za cja, któ rej za da niem jest do pro wa dze nie
do „od no wy” w ZSRR, po dob nie jak to się dzie je w Pol sce. Na cze le or ga ni za cji stoi ten -
że pra cow nik na uko wy, któ ry stoi na cze le de le ga cji, któ ra przy je cha ła do Pol ski. Po -
przez pol skich dzia ła czy mło dzie żo wych chcą na wią zać kon takt z gru pa mi mło dzie ży
po stę po wej w in nych kra jach. Sys tem or ga ni za cji jest trój ko wy. Czy nią przy go to wa nia
do wy stą pie nia w cza sie fe sti wa lu, któ ry ma od być się la tem w Mo skwie1. Za bie ga ją
o po moc mło dzie ży pol skiej.

In for ma cję prze ka za łem dyr. Dep[ar ta men tu] V tow. [Zbi gnie wo wi] Pasz kow skie -
mu2. Mań skie mu po le ci łem zbie rać dal sze in for ma cje. 

W ma ju te goż ro ku przy je chał z Mo skwy pra cow nik Ko mi te tu ds. Bez pie czeń stwa
tow. Ma jo row, któ ry był do 1956 [r.] mo im do rad cą po li nii kle ru. Przy je chał na wy mia -
nę in for ma cji po li nii świad ków Je ho wy. Z nim po sze dłem do wi ce min. [An to nie go]
Al ste ra3, któ ry po za po zna niu się z ce lem wi zy ty Ma jo ro wa po le cił prze ka zać ma te -
ria ły na ro bo czo. Bę dąc prze ko na ny, że in for ma cje dot. nie le gal nej or ga ni za cji [na le ży
prze ka zać] tow. ra dziec kim, po in for mo wa łem o tym tow. Ma jo ro wa. Ten że po wie dział,
że prze ka że in for ma cje od po wied nim to wa rzy szom w Ko mi te cie4. 

Na fe sti wal w Mo skwie wy je cha ła gru pa pra cow ni ków ope ra cyj nych na cze le z tow.
[Fe lik sem] Dwo ja kiem5, do któ rej zo stał włą czo ny tow. Mań ski. Mań skie mu po le ci łem
skon tak to wać się z pra cow ni ka mi Ko mi te tu i udzie lić im po mo cy w roz pra co wa niu tej
nie le gal nej or ga ni za cji. Jak się oka za ło, to wa rzy sze ra dziec cy po sia da li in for ma cje
z własnych źró deł. Tow. Mań ski po mógł im w po twier dze niu da nych i głęb szym roz po -
zna niu sta nu or ga ni za cyj ne go. Uwa ża łem, iż do pusz cze nie do eks ce sów po li tycz nych
na te go ro dza ju im pre zie jak fe sti wal bę dzie szko dli we po li tycz nie. 

W przed dzień fe sti wa lu przy udzia le tow. Mań skie go, oczy wi ście nie w mo men cie
re ali za cji, or ga ni za cja zo sta ła zli kwi do wa na. 
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1 VI Świa to wy Fe sti wal Mło dzie ży i Stu den tów od był się w Mo skwie w 1957 r. Dwa la ta wcze śniej
je go go spo da rzem by ła War sza wa. Zob. B. Kop ka, Apa rat bez pie czeń stwa wo bec V Świa to we go Fe sti -
wa lu Mło dzie ży i Stu den tów w War sza wie (31 lip ca – 14 sierp nia 1955 r.), „Prze gląd Ar chi wal ny In sty -
tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2008, t. 1, s. 209–248. 

2 Cho dzi o póź niej szy De par ta ment III MSW i Zbi gnie wa Pasz kow skie go, w la tach 1956–1963 jego
dy rek to ra.

3 An to ni Al ster – w la tach 1956–1962 wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych.
4 Ko mi tet Bez pie czeń stwa Pań stwo we go przy Ra dzie Mi ni strów ZSRS.
5 Fe liks Dwo jak, w tam tym cza sie pra cow nik Cen tral ne go Ar chi wum MSW; w la tach 1961–1965

za stęp ca dy rek to ra CA MSW.
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Po po wro cie z Mo skwy tow. Dwo jak i Mań ski po szli od ra zu do dyr. [Zbi gnie wa] Pasz -
kow skie go. Za nim gru pa ope ra cyj na wró ci ła z Mo skwy Pasz kow ski wie dział już o li kwi -
da cji or ga ni za cji tej. Tow. [Sta ni sław] Fi li piak6 po wie dział mi, że bę dę miał praw do po dob nie
kło po ty, bo kie row nic two mi ni ster stwa nie prze ka za ło tow. ra dziec kim tej in for ma cji. Na -
stęp ne go dnia dy rek tor Pasz kow ski we zwał mnie do sie bie. Wy słu cha łem re pry men dy, któ -
rą moż na stre ścić do na stę pu ją cych stwier dzeń: Na ro bi łem du żo zła. Z mo ich po czy nań
sa mo wol nych wy ni kły du że szko dy po li tycz ne. Jest to in ge ren cja w we wnętrz ne spra wy
ZSRR. Po dru gie spo wo do wa łem, że lu dzie, któ rzy chcie li jak naj le piej dla so cja li zmu,
zo sta li aresz to wa ni i osą dze ni. Cóż mo głem po wie dzieć na tak sfor mu ło wa ne za rzu ty?
Od po wie dzia łem, że nie po czu wam się do wi ny, gdyż ina czej oce niam te spra wy. Nie po -
peł ni łem też nie sub or dy na cji, gdyż nikt z mo ich prze ło żo nych nie za ka zał prze ka za nia tej
in for ma cji tow. ra dziec kim. Za ta je nie tej spra wy przed ni mi by ło by szko dli we po li tycz nie. 

Na po cząt ku ro ku7 zo sta łem wy ty po wa ny na wcza sy, wy mia na [!], do Jał ty. Nie
wstrzy ma no mo je go wy jaz du. Po po wro cie z urlo pu we zwał mnie wi ce mi ni ster Al ster
i za ko mu ni ko wał: Tow. Dzie mi dok, ko le gium mi ni ster stwa roz pa trzy ło wa szą spra wę
i orze kło, że wa sza sa mo wol na de cy zja przy nio sła wiel kie szko dy po li tycz ne. W związ -
ku z tym zde cy do wa ło kar nie zdjąć mnie ze sta no wi ska wi ce dyr. De par ta men tu V8,
gdyż nie mo że cie peł nić od po wie dzial nej funk cji po li tycz nej. Ko le gium wzię ło pod uwa -
gę do tych cza so wą wa szą nie na gan ną pra cę, bar dzo do brą opi nię i nie uka ra ło was dys -
cy pli nar nym zwol nie niem z or ga nów bez pie czeń stwa, a prze no si was na sta no wi sko
wi ce dyr. Cen tral ne go Ar chi wum9. 

Nie cy tu ję do kład nie sło wo w sło wo wy po wie dzi wi ce mi ni stra Al ste ra, ale po da ję do -
kład ną treść tej wy po wie dzi. Od po wie dzia łem po dob nie jak Pasz kow skie mu, że nie po -
czu wam się do wi ny. Ra czej mógł bym spo dzie wać się na gro dy, a nie ka ry. 

Pod po rząd ko wa łem się tej de cy zji, gdyż nie mia łem wów czas jesz cze wy słu gi eme -
ry tal nej. Mia łem wów czas 43 la ta. Za trzy ma no mnie II gru pę upo sa że nia. 

Tak jak do wie dzia łem się póź niej, po cząt ko wo za pa dła de cy zja prze ka za nia tej in for -
ma cji, ale Pasz kow ski „po le ciał” z nią do KC, do se kre ta rza [Je rze go] Mo raw skie go10,
a ten za ka zał prze ka zy wa nia. Tow. Cza plic ki, „współ czu jąc” mi, po wie dział, że by łem
na iw ny, nie orien to wa łem się w sy tu acji. Po wie dział, iż tow. [Wła dy sław] Go muł ka11 ka -
zał ob ser wo wać am ba sa dę ZSRR i usta lać, kto z na szych pra cow ni ków tam cho dzi. Nie
przy pusz czam, że Cza plic ki to zmy ślał. 

Po dwóch la tach, na sku tek usil nych mo ich sta rań o prze nie sie nie mnie do pra cy
opera cyj nej, na wet [!] na po wrót zo sta łem skie ro wa ny na sta no wi sko II za stęp cy
ds. [Służ by] Bez pie czeń stwa w Sto łecz nej Ko men dzie MO12. W po dzia le pra cy po mię -
dzy mną a tow. [Wi tol dem] Kasz ku rem13 przy padł mi nad zór nad pra cą wy dzia -
łów: II, I, Śledczego.

(Nad)gorliwość gorsza od…?
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6 Sta ni sław Fi li piak – w la tach 1956–1963 za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu III MSW.
7 Praw do po dob nie cho dzi o 1958 r.
8 Błąd w nu me ra cji. Jó zef Dzie mi dok był wów czas wi ce dy rek to rem De par ta men tu III MSW. 
9 Jó zef Dzie mi dok peł nił tę funk cję w la tach 1957–1959.
10 Je rzy Mo raw ski – w la tach 1957–1960 se kre tarz KC PZPR.
11 Wła dy sław Go muł ka – w la tach 1956–1970 I se kre tarz KC PZPR.
12 W la tach 1956–1967 war szaw ska SB funk cjo no wa ła w ra mach Ko men dy MO m.st. War sza wy.

Od 1967 r. by ła czę ścią Ko men dy Sto łecz nej MO.
13 Wi told Kasz kur – w la tach 1957–1963 I za stęp ca ko men dan ta MO m.st. War sza wy ds. SB.
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W ro ku 1959, w 15. rocz ni cę PRL, nada wa ne by ły od zna cze nia pań stwo we. Wśród
od zna czo nych zna la złem się i ja. Wszy scy otrzy ma li od zna cze nia wyż sze od już po -
sia da ne go, ja na to miast otrzy ma łem Zło ty Krzyż Za słu gi po raz dru gi, gdyż już w 1954
ro ku na 10-le cie PRL otrzy ma łem Krzyż Ka wa ler ski. Do dziś nie mo gę po jąć, co ozna -
cza ła ta ka de cy zja, gdyż nie by ło to zgod ne z prze pi sa mi. 

W okre sie pra cy w ko men dzie14 pię cio krot nie na ra zi łem [się] kie row nic twu mi ni -
ster stwa, włą cza jąc w nie dy rek to rów de par ta men tów. Pierw szy raz, gdy na od pra wie
kra jo wej ja ko je dy ny wśród za bie ra ją cych głos w dys ku sji skry ty ko wa łem wy ło żo ną
w rapor cie min. [Wła dy sła wa] Wi chy15 kon cep cję po wo ła nia na szych re fe ra tów bez pie -
czeń stwa w za kła dach prze my słu klu czo we go i spe cjal ne go. Kon cep cję tę lan so wał ów -
cze sny dyr. dep[ar ta men tu] tow. [Sta ni sław] Fi li piak i wi ce mi ni ster [An to ni] Al ster. Miał
to być śro dek za rad czy p[rze ciw]ko tu i ów dzie zda rza ją cym się prze sto jom od dzia łów
w nie któ rych za kła dach po wpro wa dze niu „No wych Norm Tech nicz nie Uza sad nio nych”.
Go rą co też kon cep cję tę tow. [Fran ci szek] Szlach cic16 [!], wów czas ko men dant
woj[ewódz ki] MO w Ka to wi cach. Po za kry ty ką kon cep cji wy ra zi łem prze ko na nie, że
na re ali za cję tej kon cep cji nie wy ra zi zgo dy kie row nic two par tii. I tak się sta ło. 

Dru gi raz, gdy sprze ci wi łem się wy ko na niu za da nia zle co ne go pi sem nie przez
dyr. dep[ar ta men tu] tow. [Sta ni sła wa] Mo raw skie go17, na czel ni ko wi Wydz[ia łu] III w ko -
men dzie. Tow. Mo raw ski po le cił usta lić, kto spo śród stu den tów na te re nie War sza wy
nie brał udzia łu w wy bo rach i spo wo do wać re le go wa nie tych że z uczel ni. Uwa ża łem, że
re ali zo wa nie te go za da nia nie jest wska za ne ze wzglę dów po li tycz nych i nie moż li we
jest wy ko na nie ze wzglę dów fi zycz nych. Po nie waż na mój pi sem ny sprze ciw tow. Mo -
raw ski w te le fo nicz nej roz mo wie po wo łał się na po le ce nie ko le gium mi ni ster stwa,
poprosi łem, że by za mel do wał tow. Al ste ro wi o mo im za strze że niu, a na wet sprze ci wie.
Tow. Al ster nad zo ro wał pra cę Ko men dy Sto łecz nej. Ze stro ny tow. Al ste ra nie by ło żad -
nej re ak cji. Od no szę wra że nie, że mo je za strze że nie co do te go za da nia wpły nę ło w pew -
nym stop niu [!] nie eg ze kwo wa niu wy ko na nia je go na in nych wo je wódz twach. 

Nad zo ru jąc pra cę Wydz[ia łu] Śled cze go, w trzech wy pad kach sprze ci wi łem się re -
ali za cji spraw zle co nych przez Dep[ar ta ment] II Wy dzia ło wi Śled cze mu ko men dy.
Roz pra co wa nie rze ko me go szpie go stwa. Nie tyl ko, że nie wi dzia łem pod staw do re ali -
za cji, ale w dwóch wy pad kach by ły to spra wy fik cyj ne – „lip ne”. Przy na le ży cie poj mo -
wa nej dys cy pli nie służ bo wej pro wa dzą cy te spra wy i nad zo ru ją cy win ni być uka ra ni.
Oczy wi ście spra wy zo sta ły za nie cha ne. Są one za pew ne w ar chi wum i w ewi den cji spraw.
By ły prze cież za twier dzo ne przez dy rek to ra lub wi ce dy rek to ra de par ta men tu. Za sta na -
wiał mnie fakt, że dyr. Dep[ar ta men tu] II tow. Ma jew ski nie in ter we nio wał na mój sprze -
ciw, a tyl ko je go za stęp ca, po wo łu ją cy się, że spra wą tą in te re su je się wi ce mi ni ster. Nie
prze ciw sta wił się też tow. [Wi told] Kasz kur mo jej de cy zji, cho ciaż spra wę, któ rą pro wa -
dził na czel nik Wydz[ia łu] II ko men dy, on nad zo ro wał. I to by ła wła śnie spra wa fik cyj na,
w któ rą za an ga żo wa no kosz tow ną tech ni kę ope ra cyj ną. 
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14 Jó zef Dzie mi dok pra co wał tam w la tach 1959–1963.
15 Wła dy sław Wi cha – w la tach 1954–1964 mi ni ster spraw we wnętrz nych.
16 Fran ci szek Szlach cic – w la tach 1957–1962 ko men dant KW MO w Ka to wi cach.
17 Sta ni sław Mo raw ski – w la tach 1957–1962 wi ce dy rek tor De par ta men tu III MSW.
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W 1962 r. do Eg ze ku ty wy KW wpły nę ło pi smo dy rek to ra De par ta men tu Kadr
MSW z wnio skiem o od wo ła nie mnie z zaj mo wa ne go sta no wi ska. Tow. [Ta de usz]
Kozłow ski18, wów czas ko men dant sto łecz ny MO i czło nek Eg ze ku ty wy KW, po wie dział
mi, że wnio sek o od wo ła nie mnie umo ty wo wa ny jest stwier dze niem, że ja nie po tra fię
po bie rać [sic!] szyb kiej de cy zji czy też po bie ram de cy zje błęd ne, co ha mu je pra cę ope -
ra cyj ną. 

W roz mo wie z min. [Wła dy sła wem] Wi chą do wie dzia łem się, że je stem bar dzo po -
trzeb ny do or ga ni zo wa nia ko mór ki „Mob” w Dep[ar ta men cie] Kadr, na co na ci ska Sztab
Ge ne ral ny MO. 

Po pro si łem tow. Wi chę o skie ro wa nie w skład mi sji woj sko wej do Wiet na mu.
Przy po par ciu tow. So ko la ka zo sta łem tam skie ro wa ny. Po po wro cie z Wiet na mu
w 1964 r. dyr. Dep[ar ta men tu] Kadr wrę czył mnie de cy zję prze sła nia mnie na eme ry -
tu rę. 

Z kie row nic twa mi ni ster stwa nikt ze mną nie roz ma wiał przed odej ściem mo im
na eme ry tu rę. Nie otrzy ma łem w lip cu 1964 [r.] od zna ki „20 lat w Służ bie Bez pie czeń -
stwa Publ[icz ne go]”. Mia łem żal do lu dzi, ale by łem i je stem dum ny, że pra co wa łem
w Służ bie Bez pie czeń stwa i to na od po wie dzial nych sta no wi skach. Od po cząt ku do koń -
ca nie ukry wa łem i dziś nie ukry wam, że by łem pra cow ni kiem UB.

Dzie mi dok Jó zef

Źró dło: AIPN, 0327/35, k. 76–78v, ory gi nał, rkps.

S T R E S Z C Z E n I E

Wy so ki funk cjo na riusz or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa Jó zef Dzie mi dok w la tach osiem -
dzie sią tych prze ka zał do re sor tu do ku ment rzad ko spo ty ka ny w ma te ria łach per so nal nych funk cjo -
na riu szy – re la cję do ty czą cą ku li sów je go dzia łań w apa ra cie re pre sji w la tach 1957–1964. Obej -
mu je ona okres od li kwi da cji ty go dni ka „Po Pro stu” do zwol nie nia Dzie mi do ka ze służ by w 1964 r.
Choć wspo mnia ny do ku ment zo stał spo rzą dzo ny do pie ro po la tach od opi sy wa nych wy da rzeń, 
to jed nak są prze słan ki, by uznać go za dość wia ry god ny. Bo ha ter re la cji roz po czy nał służ bę
w 1945 r. w WUBP w Po zna niu. Dwa la ta póź niej prze nie sio no go do MBP w War sza wie. Co naj -
mniej kilkakrot nie sprze ci wił się kon cep cjom przed sta wia nym przez wy żej po sta wio nych de cy -
den tów z cen tral nych i sto łecz nych struk tur SB. Przy czy ni ło się to do przed wcze sne go za koń cze -
nia je go pra cy w war szaw skiej „bez pie ce” oraz wy de le go wa nia go do służ by w Wiet na mie
i fi nal ne go zwol nie nia ze służ by w stop niu puł kow ni ka.

Sło wa klu czo we: Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz -
nych, Służ ba Bez pie czeń stwa, re la cja, Jó zef Dzie mi dok.

(Nad)gorliwość gorsza od…?
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S u M M A R y

A high ranking officerin the Security Service, Józef Dziemidok, in the 1980s handed in to the
department a rare document which not foundvery often found in the personal files of
officers – a report concerning the background of his operations in the repression apparatus
between 1957–1964. It covers the period from the liquidation of the “Po Prostu” magazine to the
dismissal of Dziemidok from the service in 1964. Even though thisdocument was prepared within
a few years after the actual events, it has been judged to be reliable based on some indications. The
protagonist of the report began working in 1945 in the Provincial Office for Public Safety in Poznań.
Two year later, he was transferred to the Ministry of Public Safety in Warsaw. On several occasions
he opposed the ideas presented by higher ranking decision-makers from the central or capital city
structures of the Security Service. This contributed to the premature termination of his work in the
“service” in Warsaw and his delegation to Vietnam and final retirement from duty as a colonel.

Key words: Public Safety Ministry, Ministry of Internal Affairs, Security Service, report, Józef
Dziemidok.

Tadeusz Ruzikowski
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Konferencja „Dotyk Katynia. 
Zbrodnia katyńska w perspektywie
międzynarodowej. 
Polityka, tożsamość, narracje”,
Warszawa, 23 listopada 2017 r.

Wdniu 23 li sto pa da 2017 r. z ini cja ty wy Fun da cji im. Ja nu sza Kur ty ki oraz Kan -
ce la rii Pre zy den ta RP w Pa ła cu Bel we der skim w War sza wie od by ła się mię -
dzy na ro do wa kon fe ren cja „Do tyk Ka ty nia. Zbrod nia ka tyń ska w per spek ty wie

mię dzy na ro do wej. Po li ty ka, toż sa mość, nar ra cje”. Wy da rze nie ści śle łą czy ło się z uro -
czy stym wrę cze niem Na gro dy im. Ja nu sza Kur ty ki, czy li fi na łem pierw szej edy cji kon -
kur su or ga ni zo wa ne go pod ho no ro wym pa tro na tem mi ni stra kul tu ry i dzie dzic twa
na ro do we go prof. Pio tra Gliń skie go, przy wspar ciu spon sor skim Pol skiej Wy twór ni
Papie rów War to ścio wych. Ma on na ce lu do tar cie z pol ską hi sto rią do elit in te lek tu al -
nych Za cho du oraz wal kę z fał szy wy mi wy obra że nia mi opar ty mi na ste reo ty pach i prze -
mil cze niach. For mą na gro dy – prócz sta tu et ki przed sta wia ją cej prze ni ka ją ce się gra ni ce
z cza sów Pol ski Ja giel loń skiej, dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go i współ cze snej Rzecz -
po spo li tej – jest prze tłu ma cze nie zwy cię skiej pra cy na ję zyk an giel ski i wy da nie jej w Sta -
nach Zjed no czo nych. W tym ro ku kon kurs od by wał się pod ha słem: „Prze strzeń mię dzy
dwo ma to ta li ta ry zma mi – dra mat spo łe czeń stwa i pań stwa pol skie go w XX w.”. Lau re -
atem na gro dy zo stał prof. Ta de usz Wol sza – hi sto ryk, po li to log i wi ce prze wod ni czą cy
Ko le gium IPN. Je go pra ca „To co wi dzia łem, prze kra cza swą gro zą naj śmiel sze fan ta -
zje”. Wo jen ne i po wo jen ne lo sy Po la ków wi zy tu ją cych Ka tyń w 1943 r. uka zu je pro blem
Ka ty nia z in nej per spek ty wy. Obec nie trud no jest do dać do dys ku sji na te mat so wiec kiej
zbrod ni no we wąt ki, jed nak że sku pie nie się na lo sach świad ków miej sca mor du umoż li -
wi ło au to ro wi wnie sie nie wła sne go wkła du do ogól nej wie dzy.

Na gro da im. Ja nu sza Kur ty ki sta no wi sztan da ro wy i do tej po ry naj więk szy pro jekt
re ali zo wa ny przez mło dą Fun da cję. Jej dzia łal ność za in au gu ro wa ła bo wiem zor ga ni zo -
wa na 17 paź dzier ni ka 2016 r. w Bel we de rze kon fe ren cja na uko wa pt. „Pol ska po li ty ka
hi sto rycz na w mię dzy na ro do wym wy mia rze: w po szu ki wa niu źró dła suk ce su”. Za rząd
Fun da cji two rzą pre zes Pa weł Kur ty ka oraz wy wo dzą cy się ze Sto wa rzy sze nia Stu den ci
dla Rze czy po spo li tej wi ce pre ze si: dok to rant Wy dzia łu Eko no micz no -So cjo lo gicz ne go
Uni wer sy te tu Łódz kie go Da mian Bęb now ski i stu dent ka po li to lo gii i ad mi ni stra cji
publicz nej na Uni wer sy te cie Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go w War sza wie Iza be la Per -
kow ska. W skład Ra dy Pro gra mo wej wcho dzi 25 człon ków sku pio nych pod prze wod -
nic twem wi ce pre ze sa IPN prof. Krzysz to fa Szwa grzy ka. Mi sja Fun da cji kon cen tru je się
wo kół współ kształ to wa nia pol skiej po li ty ki hi sto rycz nej. Obej mu je ona dwa pod sta wo -
we fi la ry okre śla ją ce ce le re ali zo wa nych pro jek tów: pro mo cję pol skiej hi sto rii i hi sto rio -
gra fii po za gra ni ca mi kra ju oraz upa mięt nie nie do rob ku na uko we go i dzia łal no ści pa tro na
Fun da cji – by łe go pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. Na chwi lę obec ną pro fil dzia -
łal no ści or ga ni za cji wy ra ża się w kil ku sztan da ro wych przed się wzię ciach. Prócz wspo -
mnia ne go kon kur su war to nad mie nić o idei utwo rze nia Bi blio te ki im. Ja nu sza Kur ty ki,
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Uczestnicy konferencji w Belwederze (fot. Marcin Jurkiewicz)

Nagroda im. Janusza Kurtyki dla prof. Tadeusza Wolszy (fot. Marcin Jurkiewicz)
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któ rej pod sta wę sta no wić bę dzie m.in. księ go zbiór prze ka za ny przez ro dzi nę pa tro na.
Pro jekt jest obec nie re ali zo wa ny na eta pie gro ma dze nia za so bu. W pla nach – po za
czynno ścia mi zwią za ny mi z pod sta wo wą dzia łal no ścią (udo stęp nia nie księ go zbio ru) –
prze wi du je się or ga ni zo wa nie wy da rzeń o cha rak te rze na uko wym i kul tu ral nym, co osta -
tecz nie mia ło by sta no wić ba zę do utwo rze nia In sty tu tu im. Ja nu sza Kur ty ki. Z dzia łal -
no ści wy daw ni czej Fun da cji za god ną uwa gi (nie tyl ko me die wi stów) na le ży uznać
pu bli ka cję ko lej ne go wy da nia mo no gra fii Ja nu sza Kur ty ki pt. Tę czyń scy. Stu dium z dzie -
jów pol skiej eli ty moż no wład czej w śre dnio wie czu, w no wej sza cie gra ficz nej i uzu peł -
nio nej wstę pem dr. Wal de ma ra Bu kow skie go.

Ofi cjal ne otwar cie kon fe ren cji po prze dzi ła im pro wi za cja mu zycz na Mar szu Po lo nia
wy ko na na przez To ma sza Trzciń skie go – pia ni stę, dy ry gen ta i kom po zy to ra miesz -
kającego w Mo gun cji, któ ry zna ny jest m.in. z in ter pre ta cji The Köln Concert Keitha
Jarretta. Zgro ma dzo nych po wi ta ła do rad ca pre zy den ta RP, by ła prze wod ni czą ca Ko le -
gium IPN dr Bar ba ra Fe dy szak -Ra dzie jow ska. Ja ko oso ba współ pra cu ją ca nie gdyś z pre -
ze sem Ja nu szem Kur ty ką przy po mnia ła, że zwra cał on szcze gól ną uwa gę na ba da nia
ob sza rów za kła ma nych w cza sach PRL oraz na do tar cie z wy ni ka mi tych ba dań do mię -
dzy na ro do wej opi nii pu blicz nej. Do uczest ni ków kon fe ren cji li sty skie ro wa li: pre mier
Be ata Szy dło, okre śla ją ca Ka tyń mia nem sym bo lu to ta li ta ry zmu, oraz mar sza łek Se na tu
RP Sta ni sław Kar czew ski, któ ry za zna czył, że pa mięć o Ka ty niu by ła za cho wy wa na
w wą skich krę gach ro dzin nych, pod czas gdy eli mi no wa no ją z ofi cjal ne go ży cia pań -
stwo we go. „Do tyk Ka ty nia” je go zda niem jest co raz bar dziej od czu wa ny, gdyż zbrod nia
ta splo tła się z ka ta stro fą smo leń ską. W imie niu mar szał ka Sej mu RP sło wa uzna nia prze -
ka zał prof. Jan Maj chrow ski, któ ry rów nież od niósł się do dnia dzi siej sze go. Za ak cen to -
wał, że Ka tyń to nie tyl ko pa mięć hi sto rycz na, lecz tak że ma zna cze nie me ta fi zycz ne.

Pa weł Kur ty ka, od no sząc się do na gro dzo nej pra cy prof. Ta de usza Wol szy, za zna czył,
że po ru sza ona klu czo wą kwe stię dla hi sto rii Pol ski, o któ rej za wsze trze ba przy po mi -
nać, by nie by ło wąt pli wo ści, że Ka tyń – co ja sno pod kre ślał Ja nusz Kur ty ka – był lu do -
bój stwem. Dla te go też, prócz wy da nia zwy cię skiej książ ki za gra ni cą, w pla nach Fun da cji
jest rów nież przy go to wa nie pu bli ka cji, w któ rej znaj dą się m.in. re fe ra ty z kon fe ren cji
„Do tyk Ka ty nia”. Pre zes Pa weł Kur ty ka ogło sił tak że usta lo ną przez Ra dę Pro gra mo wą
te ma ty kę ko lej nej edy cji kon kur su: „Prze strzeń pol skiej nie pod le gło ści”.

W for mie krót kie go fil mu do ko na no pre zen ta cji lau re ata i je go pra cy, po czym na stą -
pi ło ofi cjal ne wrę cze nie Na gro dy im. Ja nu sza Kur ty ki przez człon ków Ra dy Fun da -
cji – Zu zan nę Kur ty kę i dr. hab. Fi li pa Mu sia ła. Od bie ra jąc na gro dę, prof. Ta de usz Wol sza
pod kre ślił, że je go pra ca jest owo cem dłu go let nie go pro ce su zbie ra nia ma te ria łów. Zwy -
cię stwo w kon kur sie trak tu je ja ko wiel ki, oso bi sty suk ces ze wzglę du na po stać pa tro na
na gro dy, z któ rym by ło mu da ne pra co wać w In sty tu cie Hi sto rii PAN i współ two rzyć KZ
NSZZ „So li dar ność”.

W kon kur sie wy róż nio na zo sta ła tak że pra ca Mie czy sła wa Nur ka pt. Go rycz zwy cię -
stwa. Los Pol skich Sił Zbroj nych na Za cho dzie po II woj nie świa to wej. Po nad to Za rząd
Gar mond Press i Pocz ta Pol ska na gro dzi ły dwie pu bli ka cje, któ re zna la zły się w fi na ło -
wej piąt ce prac no mi no wa nych do Na gro dy im. Ja nu sza Kur ty ki: Ma riu sza Bech ty,
Pogrom czy od wet? Ak cja zbroj na Zrze sze nia Wol ność i Nie za wi słość w Par cze wie 5 lu -
te go 1945 r. oraz Le cha Ko wal skie go, Kor pus Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go a Żoł nie -
rze Wy klę ci. Wal ka z pod zie miem an ty ko mu ni stycz nym w la tach 1944–1956. Zo sta ną one
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włą czo ne do pro jek tu umoż li wia ją ce go ich pro mo cję i dys try bu cję wśród szer sze go gro -
na od bior ców.

Po pod su mo wa niu kon kur su i wrę cze niu na gro dy ze bra ni mo gli wy słu chać krót kie -
go kon cer tu To ma sza Trzciń skie go. Wy ko na ny przez nie go utwór for te pia no wy, opar ty
m.in. na mo ty wach pie śni Bo gu ro dzi ca i Bo że, coś Pol skę, po świę co ny był ofia rom
zbrodni ka tyń skiej i ka ta stro fy smo leń skiej.

Na stęp nie roz po czę to część na uko wą kon fe ren cji, któ rą po pro wa dził dy rek tor
Oddziału IPN w Kra ko wie dr hab. Fi lip Mu siał. Ja ko pierw szy za brał głos lau re at
prof. Ta de usz Wol sza. Przy bli żył on lo sy po szcze gól nych osób róż nej na ro do wo ści wizy -
tu ją cych Ka tyń w 1943 r. oraz zwró cił uwa gę na fe no men świad ka, któ ry w za leż no ści
od cza su jest wy ko rzy stywa ny do udo wod nie nia wi ny bądź za kła ma nia rze czy wi sto ści.
Pre le gent pod kre ślił tra gizm sy tu acji, w któ rej wie dza ka tyń ska sta ła się śmier tel nym za -
gro że niem. Część świad ków od wo ła ła swo je wcze śniej sze ze zna nia o wi nie so wiec kiej,
nie któ rzy pró bo wa li się ukryć, a in ni wy je cha li. Ci ostat ni na dal oba wia li się wpły wów
ZSRS i ze zna jąc przed ko mi sją Mad de na, utaj ni li swo je per so na lia ze strachu przed
konse kwen cja mi dla ro dzin, któ re po zo sta ły w oj czyź nie.

Re fe rat dr. Wi tol da Wa si lew skie go, pra cow ni ka Wy dzia łu Ba dań Ar chi wal nych i Edy -
cji Źró deł Ar chi wum IPN, trak to wał o mię dzy na ro do wych aspek tach zbrod ni ka tyń skiej
w la tach 1940–1943. Pre le gent zwró cił uwa gę na nie sku tecz ność pol skiej dy plo ma cji.
Do wy bu chu woj ny so wiec ko -nie miec kiej spra wa Ka ty nia nie wy pły nę ła na wo dy po li -
ty ki mię dzy na ro do wej. Po wzno wie niu re la cji z ZSRS rząd pol ski przy jął po cząt ko wo
ła god ny ton, mi mo że od wrze śnia 1941 r. spra wa „za gu bio nych” ofi ce rów by ła bar dzo
„nie po ko ją ca”, a z po cząt kiem 1943 r. – w ob li czu bra ku sa tys fak cjo nu ją cych od po wie -
dzi ze stro ny Sta li na – moż na by ło po sta wić te zę o ich za mor do wa niu. Rząd RP
na Uchodź stwie po dej mo wał co praw da sze reg in ter wen cji, na bie ra ją cych od po ło wy
paź dzier ni ka 1941 r. ostrzej sze go to nu, ale nie pod jął ak cji pro pa gan do wej, któ ra sze ro -
ko na gło śni ła by spra wę po mor do wa nych. Te mat zbrod ni ka tyń skiej na brał dy na mi ki do -
pie ro za spra wą stro ny nie miec kiej. Re fe rent pod kre ślił jed nak, że Po la cy kształ to wa li
swo ją po li ty kę w skraj nie trud nych wa run kach. Re la cje z ZSRS mia ły cha rak ter bi la te -
ral ny, a ze stro ny bry tyj skiej czy ame ry kań skiej nie moż na by ło się spo dzie wać prak tycz -
nie żad ne go wspar cia.

Ko lej ny re fe rat pt. „Mo dern Rus sian Hi sto rio gra phy of Ka tyn” wy gło sił prof. Bo ris
So ko lov, znaw ca dzie jów Związ ku So wiec kie go i Ro sji w XX–XXI w., by ły pra cow nik
Ro syj skie go Pań stwo we go Uni wer sy te tu Spo łecz ne go w Mo skwie (zwol nio ny w 2008 r.
za kry ty kę ata ku Ro sji na Gru zję), a obec nie vi si ting pro fes sor w Aka de mii Sztu ki
Wojennej w War sza wie oraz w Stu dium Eu ro py Wschod niej na Wy dzia le Orien ta li stycz -
nym Uni wer sy te tu War szaw skie go. Pre le gent na wstę pie za zna czył, że pro fe sjo nal ni hi -
sto ry cy w Ro sji wie dzą, iż zbrod ni ka tyń skiej do ko na ło NKWD z roz ka zu Sta li na.
Za przy kład mo że po słu żyć pu bli ka cja Ka tyn’s syn dro me in the So viet-Po lish and in the
Rus sian -Po lish re la tions (In es sa Ja zh bo ro vska ja, Ana to lij Ja blo kov and Va len ti na Par sa -
da no va). Jed nak że we współ cze snej ro syj skiej hi sto rio gra fii jest mnó stwo pu bli ka cji an -
ty pol skich i an ty za chod nich za ra zem, któ re fał szu ją hi sto rię ka tyń skiej tra ge dii, gło sząc
so wiec ką wer sję o na zi stow skiej zbrod ni. Au to rzy ta kich prac są je dy nie pu bli cy sta mi,
któ rzy praw dzi wą wer sję zda rzeń uwa ża ją za in for ma cyj ną broń prze ciw ko współ czes -
nej Ro sji. Re fe rent za uwa żył, że nie któ rzy ro syj scy hi sto ry cy uzna ją Ka tyń za so wiec ką
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zbrod nię, ale cy nicz nie uspra wie dli wia ją ją ja ko ko niecz ność po dyk to wa ną wa run ka mi
woj ny, a tak że od wet za śmierć więź niów z okre su woj ny pol sko -bol sze wic kiej. Pro ble -
ma tycz ny tak że po zo sta je po wód de cy zji Sta li na o eks ter mi na cji pol skich ofi ce rów. Mi -
mo bra ku do wo dów na to, by wła dze nie miec kie w ja ki kol wiek spo sób by ły
po in for mo wa ne o mor dzie na pol skich ofi ce rach, w hi sto rio gra fii ro syj skiej po ja wia się
wą tek po wią za nia zbrod ni ka tyń skiej z In tel li gen zak tion. Sam prof. So ko lov uwa ża, że
Ka tyń na le ży łą czyć z pla na mi Sta li na do ty czą cy mi ata ku na hi tle row skie Niem cy, któ -
ry miał na stą pić wio sną 1940 r.

Na stęp nie głos za brał prof. Woj ciech Ma ter ski – po li to log i hi sto ryk, kie row nik
Katedry Hi sto rii Eu ro py Wschod niej w In sty tu cie Hi sto rii Uni wer sy te tu Łódz kie go
(1990–2004), dy rek tor In sty tu tu Stu diów Po li tycz nych Pol skiej Aka de mii Na uk (2004–
–2012), do 2016 r. czło nek Pol sko -Ro syj skiej Gru py do Spraw Trud nych oraz czło nek
Pol sko -Gru ziń skiej Ko mi sji Hi sto rycz nej. Je go re fe rat „Ka tyń w ro syj skiej/so wiec kiej
po li ty ce hi sto rycz nej” do sko na le uzu peł niał wy stą pie nie prof. So ko lo va. Pre le gent zwró -
cił uwa gę, że wie lo na ro do we pań stwo ro syj skie jest swo je go ro dza ju kon struk tem bu do -
wa nym na mi cie zwy cię stwa „woj ny oj czyź nia nej”. Nie do pusz cza on ja kie go kol wiek
cie nia, któ ry mógł by pa dać na prze szłość ZSRS. Ka tyń po cząt ko wo wy ko rzy sty wa ny był
pro pa gan do wo ja ko jed na z licz nych zbrod ni nie miec kich. Po nie uda nej pró bie wpro wa -
dze nia mor du do ak tu oskar że nia w pro ce sie no rym ber skim, za gad nie nie znik nę ło z so -
wiec kiej po li ty ki hi sto rycz nej. Jed nak że w prze strze ni mię dzy na ro do wej zbrod nia
na pol skich ofi ce rach by ła w pew nym stop niu obec na, wo bec cze go tak ty ka prze mil cza -
nia oka za ła się nie wy star cza ją ca. Stro na so wiec ka pod ję ła za tem bar dziej ofen syw ne dzia -
ła nia. Jed nym z nich był wy bór bia ło ru skiej wsi Cha tyń na re pre zen ta tyw ny przy kład
nie miec kiej zbrod ni. Miej sce o po dob nie brzmią cej na zwie co Ka tyń pró bo wa no wpro -
wa dzić do świa do mo ści mię dzy na ro do wej, aby po de przeć te zę o wi nie nie miec kiej. Wy -
da wać by się mo gło, że no we otwar cie na praw dę przy nio są rzą dy Mi cha iła Gor ba czo wa.
Tym cza sem je go po li ty ka wy rzą dzi ła wiel ką szko dę spra wie ka tyń skiej. Taj nym roz po -
rzą dze niem zwró cił się do in sty tu cji pań stwo wych (w tym pla có wek na uko wych) z pole -
ce niem od na le zie nia ma te ria łów ob cią ża ją cych stro nę pol ską tzw. zbrod nią na so wiec kich
jeń cach z cza sów woj ny pol sko -bol sze wic kiej. Od tej po ry dwa wy da rze nia zo sta ły ze
so bą sprzę żo ne w klu czu zbrod nia–od wet. Tym spo so bem, sto su jąc pro pa gan dę przy kry -
cia, wy kre owa no te zę o „An ty ka ty niu”.

Dok tor Alek san der Gur ja now z Ośrod ka Ba dań, Edu ka cji i Upo wszech nia nia „Me -
mo riał” wy gło sił re fe rat pt. „Ostasz ków–Mied no je. Trans por ty i do ły śmier ci (ze sta wie -
nie do ku men tów ar chi wal nych NKWD i ma te ria łów eks hu ma cji 1991, 1995)”. Pre le gent
przed sta wił ana li zę list wy sył ko wych NKWD. Do ku men ty te nie wy star czą do imien ne -
go uzna nia jeń ców obo zu ostasz kow skie go za ofia ry zbrod ni ka tyń skiej, po nie waż by ły
one for mą roz ka zu, na pod sta wie któ rego do pie ro wła dze obo zo we two rzy ły li sty fak -
tycz nie od sy ła nych jeń ców. Po zwa la ją one jed nak na zre kon stru owa nie ob ra zu wy da -
rzeń. Li cząc się z róż ny mi uwa run ko wa nia mi (przy kła do wo li sty wy sył ko we
przy cho dzi ły nie po je dyn czo, lecz w pa kie tach), moż li we sta je się po da nie przy bli żo nej
da ty ode sła nia da ne go jeń ca do Ka li ni na, a z do kład no ścią od 2 do 5 dni usta le nie da ty
roz strze la nia. Pra ce eks hu ma cyj ne z lat 1991 i 1995 po zwo li ły po wią zać trans por ty ze
zlo ka li zo wa ny mi do ła mi śmier ci, co po twier dza za sad ność wnio sków wy su nię tych
na pod sta wie ba dań do ku men tów ar chi wal nych.
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Po wy słu cha niu re fe ra tów zgro ma dze ni go ście mie li czas na uwa gi i py ta nia. Dok tor
Gur ja now, od po wia da jąc na głos z sa li, roz wi nął wą tek Ka ty nia w kon tek ście pro ce su
no rym ber skie go. Przy wo łał oko licz ność, któ ra nie ste ty jest wy ko rzy sty wa na przez ne -
ga to rów so wiec kiej wi ny. W ak cie oskar że nia, sfor mu ło wa nym przed roz po czę ciem pro -
ce su, zna la zły się licz ne przy kła dy mor do wa nia jeń ców przez Niem ców. W wy ro ku
pra wie wszyst kie te epi zo dy zo sta ły po mi nię te. Gdy by nie wy mie nio no tyl ko Ka ty nia,
spra wa by ła by kla row na. Tym cza sem ofi cjal nie nie od rzu co no ak tu oskar że nia, co po zo -
sta wia furt kę do ma ni pu lo wa nia fak ta mi, ja ko by try bu nał uznał wi nę nie miec ką. Dok tor
Wa si lew ski do dał, że gdy by ska za no Niem ców za zbrod nię ka tyń ską, sy tu acja by ła by
nie po mier nie bar dziej skom pli ko wa na. Tak się na szczę ście nie sta ło dzię ki po zy tyw nej
ro li, ja ką ode gra ła de le ga cja ame ry kań ska. Dru gie py ta nie do ty czy ło szans na od na le zie -
nie tzw. li sty bia ło ru skiej. Pro fe sor Ma ter ski, opie ra jąc wnio ski na wie dzy o do brej or ga -
ni za cji NKWD – per ana lo giam do li sty ukra iń skiej – wi dzi pew ne na dzie je na do tar cie
do te go ro dza ju do ku men tu bądź sze re gu do ku men tów. Nie ste ty na chwi lę obec ną trud -
no się spo dzie wać prze ło mu w tej ma te rii.

Nie spo sób przy to czyć wszyst kich wąt ków po ru sza nych w trak cie ob rad. Pre zes Fun -
da cji im. Ja nu sza Kur ty ki za po wie dział wy da nie książ ki z wy gło szo ny mi re fe ra ta mi. Jej
for mu ła bę dzie szer sza niż ty po wej pu bli ka cji po kon fe ren cyj nej, co da szan sę za bra nia
gło su w dys ku sji więk sze mu gro nu ba da czy.

Ane ta Her man
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Dariusz Grot, Ku przeszłości otwartej.
Dostępność archiwów państwowych w Polsce 
w latach 1918–2014, Warszawa 2015, ss. 353 

Wdo�bie�po�wszech�ne�go�do�stę�pu�czy�eg�ze�kwo�wa�nia
pra�wa�do in�for�ma�cji,�w tym�do za�so�bów�cy�fro�wych
in�sty�tu�cji�pu�blicz�nych,�szcze�gól�ne�go�zna�cze�nia�na�-

bie�ra,�a wła�ści�wie�już�na�bra�ła,�no�wa�ro�la�ar�chi�wów�pań�stwo�-
wych,�po�le�ga�ją�ca�na za�bez�pie�cza�niu�–�przede�wszyst�kim�po�-
przez� di�gi�ta�li�za�cję� –� a na�stęp�nie� udo�stęp�nia�niu� w po�sta�ci
cy�fro�wej�obiek�tów�wcho�dzą�cych�w skład�na�ro�do�we�go�za�so�-
bu�ar�chi�wal�ne�go.�Ol�brzy�mią�po�pu�lar�no�ścią�cie�szą�się�m.in.
por�ta�le�pre�zen�tu�ją�ce�zdi�gi�ta�li�zo�wa�ne�do�ku�men�ty�ar�chi�wal�ne
prze�cho�wy�wa�ne�w pol�skich�ar�chi�wach�–�szu�kaj�war�chi�wach.pl
i ni�na�te�ka.pl.�Od�no�si�się�to�tak�że�do za�so�bów�bi�blio�tecz�nych
udo�stęp�nia�nych�za po�śred�nic�twem�por�ta�li�po�lo�na.pl�i fbc.pl1.
Cie�ka�wą�ini�cja�ty�wą�jest�por�tal�eu�ro�pe�ana.eu,�pre�zen�tu�ją�cy�za�so�by�dóbr�kul�tu�ry�kra�jów
Unii�Eu�ro�pej�skiej2.�
W związ�ku�ze�zmia�ną�po�dej�ścia�do udo�stęp�nia�nia�ar�chi�wa�liów�od kil�ku�lat�to�czy�się

w śro�do�wi�sku�ar�chi�wal�nym�dys�ku�sja�do�ty�czą�ca�mo�de�lu�udo�stęp�nia�nia�za�so�bu�i ogra�ni�-
czeń,�ja�kie�mu�szą�lub�po�win�ny�być�za�sto�so�wa�ne.�Re�cen�zo�wa�na�książ�ka�au�tor�stwa�Dariu�-
sza�Gro�ta,�dłu�go�let�nie�go�pra�cow�ni�ka�ar�chi�wów�pań�stwo�wych,�tra�fi�ła�w rę�ce�czy�tel�ni�ków
w 2015�r.�–�do�słow�nie�w przed�dzień�wej�ścia�w ży�cie�waż�nych�prze�pi�sów�do�ty�czą�cych
po�now�ne�go�wy�ko�rzy�sta�nia�in�for�ma�cji�sek�to�ra�pu�blicz�ne�go3,�jak�rów�nież�wej�ścia�w ży�-
cie�pol�skiej�im�ple�men�ta�cji�re�gu�la�cji�wpro�wa�dzo�nej�przez�UE,�od�no�szą�cej�się�do ochro�-
ny�da�nych�oso�bo�wych,�o na�zwie�„Ge�ne�ral�Da�ta�Pro�tec�tion�Re�gu�la�tion”4.
Udo�stęp�nia�nie� za�so�bu� ar�chi�wal�ne�go� z jed�nej� stro�ny� obar�czo�ne� jest� ry�zy�kiem,

a z drugiej�na�le�ży�trak�to�wać�je�ja�ko�szan�sę.�Za�gro�że�nia�wią�żą�się�przede�wszyst�kim
z poten�cjal�nym�ujaw�nie�niem�nie�prze�zna�czo�nych�do udo�stęp�nie�nia�in�for�ma�cji,�w tym
danych� sen�sy�tyw�nych,�mo�gą�cych� re�al�nie� na�ra�zić� na szko�dę� oso�by,� któ�rych� do�ty�czą
zawiera�ją�ce�je�do�ku�men�ty.�Dla�te�go�nie�wszyst�kie�ar�chi�wa�lia�są�udo�stęp�nia�ne,�po�nie�waż
mu�szą�zostać�uwzględ�nio�ne�uwa�run�ko�wa�nia�wy�ni�ka�ją�ce�z in�te�re�su�pry�wat�ne�go�lub�pub�-
licz�ne�go�(państwo�we�go).
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1 Zob.:�www.szu�kaj�war�chi�wach.pl�(do�stęp 3 XII 2017�r.),�www.ni�na�te�ka.pl�(do�stęp 3 XII 2017�r.),
www.fbc.pio�nier.net.pl�(do�stęp 3 XII 2017�r.).

2 Zob.�www.eu�ro�pe�ana.eu�(do�stęp 3 XII 2017�r.).
3 Usta�wa� z dnia 25 II 2016� r.� o po�now�nym� wy�ko�rzy�sta�niu� in�for�ma�cji� sek�to�ra� pu�blicz�ne�go

(DzU z 2016,�poz. 352).
4 Roz�po�rzą�dze�nie�Par�la�men�tu�Eu�ro�pej�skie�go�i Ra�dy�UE 2016/679�z dnia 27 IV 2016�r.�w spra�wie

ochro�ny�osób�fi�zycz�nych�w związ�ku�z prze�twa�rza�niem�da�nych�oso�bo�wych�i w spra�wie�swo�bod�ne�go�prze�-
pły�wu�ta�kich�da�nych�oraz�uchy�le�nia�Dy�rek�ty�wy 95/46/WE�(ogól�ne�roz�po�rzą�dze�nie�o ochro�nie�da�nych)
(Dz.Urz.�UE, 4 V 2016�r.).
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Szan�są�jest�przede�wszyst�kim�włą�cze�nie�do obie�gu�na�uko�we�go�do�ku�men�tów�do�tąd
nie�do�stęp�nych.�Po�nad�to�ar�chi�wa�przej�mu�ją�na sie�bie�ro�lę�świa�do�me�go�spo�łecz�nie�de�po�-
zy�ta�riu�sza�pa�mię�ci�na�ro�do�wej.�Ta�ro�la�jest�oczy�wi�ście�jed�ną�z pod�sta�wo�wych,�nie�mniej
jed�nak�nie�za�wsze�jed�no�znacz�nie�do�ce�nia�ną�przez�spo�łe�czeń�stwo.�
Jak�waż�ny�jest�otwar�ty�i prze�my�śla�ny�do�stęp�do ar�chi�wów�świad�czy�m.in.�przy�kład

Ukra�iny,�jak�rów�nież�in�nych�kra�jów�daw�ne�go�ZSRS.�Au�tor�re�cen�zji�miał�oka�zję�na po�-
cząt�ku�li�sto�pa�da 2017�r.�wziąć�udział�w kon�fe�ren�cji�zor�ga�ni�zo�wa�nej�przez�przed�sta�wi�-
ciel�stwo�Ra�dy�Eu�ro�py�na Ukra�inie,�z udzia�łem�śro�do�wisk�na�uko�wych�i ar�chi�wal�nych,
za�ty�tu�ło�wa�nej�„Do�stęp�do ar�chi�wów�ja�ko�część�pra�wa�do in�for�ma�cji”.�Pod�czas�te�go�spo�-
tka�nia�wie�lo�krot�nie�po�da�wa�no�przy�kła�dy�świad�czą�ce�o ułom�no�ści�sto�so�wa�nych�roz�wią�-
zań�w za�kre�sie�do�stę�pu�do ar�chi�wów,�w tym�uzna�nio�wość,�brak�stan�dar�dów,�po zwy�czaj�ną
nie�chęć�do�zbyt�do�cie�kli�wych�użyt�kow�ni�ków.�Ten�stan�trwa�od po�cząt�ku�prze�mian�ustro�-
jo�wych�w tym�kra�ju�i jak�do�tąd�nie�zna�lazł�szczę�śli�we�go�roz�wią�za�nia.
Cie�ka�we�stu�dium�oma�wia�ją�ce�za�gad�nie�nia�zwią�za�ne�z do�stęp�no�ścią�ar�chi�wów�pań�-

stwo�wych�w Pol�sce�przed�sta�wił�Da�riusz�Grot�w swo�jej�ob�szer�nej�pu�bli�ka�cji.�Wy�da�na
przez�Na�czel�ną�Dy�rek�cję�Ar�chi�wów�Pań�stwo�wych�książ�ka�jest�re�zul�ta�tem�wie�lo�let�nich
ba�dań�au�to�ra,�za�koń�czo�nych�obro�ną�dy�ser�ta�cji�dok�tor�skiej�(naWy�dzia�le�Na�uk�Hi�sto�rycz�-
nych�Uni�wer�sy�te�tu�Mi�ko�ła�ja�Ko�per�ni�ka�w To�ru�niu,�pod kie�run�kiem�dr.�hab.�Wła�dy�sła�wa
Stęp�nia�ka),�sta�no�wią�cej�pod�sta�wę�re�cen�zo�wa�nej�pu�bli�ka�cji.�Po�szcze�gól�ne�roz�dzia�ły�pra�-
cy�ob�szer�nie�oma�wia�ją�za�gad�nie�nia�wprost�wy�ni�ka�ją�ce�z te�ma�ty�ki�uję�tej�w ty�tu�le�pu�bli�-
ka�cji.� Ko�lej�no� są� to� za�tem:� „Wpro�wa�dze�nie� do pro�ble�ma�ty�ki”;� „Ukształ�to�wa�nie
stan�dar�dów�do�stęp�no�ści�ar�chi�wów�pań�stwo�wych�w po�cząt�kach�od�zy�ska�nej�pań�stwo�wo�-
ści�oraz�ich�prze�obra�że�nia�(1918–1951)”;�„Kon�ty�nu�acja�i prze�kształ�ce�nia�ro�li�ar�chi�wów
w pań�stwie�re�al�ne�go�so�cja�li�zmu�(1951–1983)”;�„Do�stęp�ność�za�so�bu�ar�chi�wów�pań�stwo�-
wych�w otwar�tym�spo�łe�czeń�stwie”;�„Dy�rek�ty�wy,�re�ko�men�da�cje�i stan�dar�dy�eu�ro�pej�skie”;
„Per�cep�cja�i eks�plo�ra�cja�prze�szło�ści�w po�no�wo�cze�snym�spo�łe�czeń�stwie”.�
We�wstę�pie�au�tor�za�zna�czył,�że�głów�nym�ob�sza�rem�oma�wia�nej�pro�ble�ma�ty�ki�jest

skon�cen�tro�wa�nie�się�„na do�ku�men�tar�nych�za�so�bach�zgro�ma�dzo�nych�w ar�chi�wach�pań�-
stwo�wych�w od�ro�dzo�nej�Pol�sce,�a za�tem�na prze�strze�ni�nie�speł�na�stu�le�cia.�Wy�róż�nia�po�-
nad�to�jed�ną�tyl�ko�z kil�ku�form�ko�rzy�sta�nia�z owych�za�so�bów:�udo�stęp�nia�nie�ma�te�ria�łów
ar�chi�wal�nych�–�szcze�gól�nie�wraż�li�wą�i wie�le�mó�wią�cą�o zmien�nym�sta�tu�sie�ak�to�rów�za�-
rzą�dza�nia�hi�sto�rycz�ny�mi�źró�dła�mi”5.
Wstęp�jest�na�pi�sa�ny�przej�rzy�ście,�a to�dzię�ki�we�wnętrz�ne�mu�po�dzia�ło�wi�okre�śla�ją�ce�-

mu�ob�szar�ba�daw�czy,�prze�słan�ki�ba�da�nia,�za�gad�nie�nia�ba�daw�cze,�gra�ni�ce�ba�da�nia,�jak
rów�nież�stan�ba�dań�i me�to�dy�ba�daw�cze�do�ty�czą�ce�pro�ble�ma�ty�ki�udo�stęp�nia�nia�za�so�bu�ar�-
chi�wal�ne�go�na prze�strze�ni�bli�sko 100�lat.�Za�bra�kło�mi�je�dy�nie�wy�ja�śnie�nia�przy�ję�tych
gra�nic�chro�no�lo�gicz�nych.�O ile�pierw�sza�da�ta�–�rok 1918�–�wy�da�je�się�teo�re�tycz�nie�oczy�-
wi�sta� (jej� wy�ja�śnie�nie� znaj�du�je� się� do�pie�ro� w roz�dzia�le� trze�cim),� cho�ciaż� pierw�sze
kluczowe�prze�pi�sy�dla�ar�chi�wów�pol�skich�po od�zy�ska�niu�nie�pod�le�gło�ści�zo�sta�ły�uchwa�-
lo�ne�w lu�tym 1919�r.6,�o ty�le�dyskusyjne�jest za�koń�cze�nie�książ�ki�na�roku 2014.
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5 Wstęp,�s. 7.
6 De�kret�z dnia 7 II 1919�r.�o or�ga�ni�za�cji�ar�chi�wów�pań�stwo�wych�i opie�ce�nad ar�chi�wa�lia�mi�(Dzien�-

nik�Praw�Pań�stwa�Pol�skie�go,�Nr 14,�poz. 182).
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Pierw�szy� roz�dział� pracy,� ozna�czo�ny� nu�me�rem 2,� no�si� ty�tuł� „Wpro�wa�dze�nie� do
problema�ty�ki”.�Au�tor�kon�cen�tru�je�się�w nim�na omó�wie�niu�ar�te�fak�tów�in�for�ma�cyj�nych,
będących�źró�dłem�wie�dzy�o na�szej�prze�szło�ści.�Zwra�ca�przy tym�uwa�gę�na fakt,�że
świadec�twa�hi�sto�rycz�ne�po�wie�rza�ne�ar�chi�wom�ma�ją�swo�ją�spe�cy�fi�kę�wpły�wa�ją�cą�za�sad�-
ni�czo�na ich�war�tość.�Słusz�nie�za�uwa�żył,�że�są�źró�dła�mi�in�for�ma�cji�świa�do�mie�za�pi�sa�ny�-
mi�przez�czło�wie�ka�w ce�lach�do�ku�men�ta�cyj�nych.
Pod�kre�śla�jąc�funk�cje�zwią�za�ne�z�udo�stęp�nia�niem/do�stęp�no�ścią�za�so�bów,�przy�wo�łał

tak�że�po�ję�cie�„spo�łecz�ne�go�za�so�bu�do�ku�men�tar�ne�go”,�bę�dą�ce�go�czę�ścią�dzie�dzic�twa�in�-
for�ma�cyj�ne�go.�Au�tor�za�sad�nie�po�świę�ca�wie�le�miej�sca�ana�li�zie�śro�do�wi�ska�in�for�ma�cyj�-
ne�go,�zmia�nom�w nim�za�cho�dzą�cych�i spo�so�bom�re�ago�wa�nia�na nie.�
Wi�dać�przy oka�zji�pew�ną�do�zę�nie�zro�zu�mie�nia�ro�li�i zna�cze�nia�ar�chi�wów�wy�od�ręb�-

nio�nych�ja�ko�tych,�któ�re�–�w związ�ku�z upla�so�wa�niem�ich�w okre�ślo�nych�urzę�dach�i in�-
sty�tu�cjach�–�wy�łą�czo�ne�są�z sze�ro�kich�za�sad�udo�stęp�nia�nia�do�ku�men�tów.
In�te�re�su�ją�cy�jest�dla�mnie�po�dział�chro�no�lo�gicz�ny�dwóch�ko�lej�nych�roz�dzia�łów,

które�sta�no�wią�rdzeń�mo�no�gra�fii.�Są�one�za�ty�tu�ło�wa�ne:�„Ukształ�to�wa�nie�stan�dar�dów�do�-
stęp�no�ści�ar�chi�wów�w po�cząt�kach�od�zy�ska�nej�pań�stwo�wo�ści�oraz� ich�prze�obra�że�nia
(1918–1951)”�oraz�„Kon�ty�nu�acja�i prze�kształ�ce�nia�ro�li�ar�chi�wów�w pań�stwie�re�al�ne�go
so�cja�li�zmu�(1951–1983)”.�Za nie�for�tun�ne�jed�nak�uwa�żam�uży�cie�ter�mi�nu�„re�al�ny�so�cja�-
lizm”�dla�lat 1951–1983.�Jest�to�bo�wiem�po�ję�cie,�któ�re�for�mal�nie�po�ja�wi�ło�się�w obie�gu
na�uko�wym�i pu�bli�cy�stycz�nym�do�pie�ro�w la�tach�sie�dem�dzie�sią�tych XX w.�W za�sa�dzie
trud�no�mó�wić�o re�al�nym�so�cja�li�zmie�w Pol�sce,�szcze�gól�nie�w po�cząt�kach�lat�pięć�dzie�-
sią�tych,�jesz�cze�przed 1956�r.7

Oba�roz�dzia�ły�książ�ki�są�ze�so�bą�ści�śle�po�wią�za�ne.�Au�tor�w spo�sób�rze�tel�ny�opi�sał
two�rzo�ne� ak�ty� praw�ne� re�gu�lu�ją�ce�ma�te�rię� zwią�za�ną� z udo�stęp�nia�niem�do�ku�men�tów.
Wska�zał�na ge�ne�zę�nor�ma�ty�wów�w II Rzecz�po�spo�li�tej�i ich�roz�wój.�Przy�to�czył�rów�nież
przy�kła�dy�roz�wią�zań,�dzię�ki�któ�rym�oby�wa�te�le�mie�li�możliwość�do�stępu�do in�te�re�su�ją�-
cych�ich�do�ku�men�tów.�
W ko�lej�nym�roz�dzia�le,�ozna�czo�nym�w spi�sie�tre�ści�nu�me�rem 5,�au�tor�zmie�rzył�się

z pro�ble�ma�ty�ką�do�stęp�no�ści�za�so�bów�ar�chi�wów�w tzw.�spo�łe�czeń�stwie�otwar�tym.�Zre�ka�-
pi�tu�lo�wał�przede�wszyst�kim�obo�wią�zu�ją�cy�stan�praw�ny�i od�wo�łał�się�do kil�ku�klu�czo�-
wych�ak�tów�re�gu�lu�ją�cych�w oto�cze�niu�praw�nym�sie�ci�ar�chi�wów�pań�stwo�wych.�Zwró�cił
uwa�gę�na uchwa�lo�ną�w 1997�r.�Kon�sty�tu�cję�RP8,�na�stęp�nie�na usta�wy:�o do�stę�pie�do in�-
for�ma�cji�pu�blicz�nej9,�o ochro�nie�da�nych�oso�bo�wych10,�o pra�wie�au�tor�skim11.�Wska�zu�je
przy tym,�jak�głę�bo�ko�i w ja�kim�za�kre�sie�zmia�ny�w pra�wie�wpły�nę�ły�na pro�ces�udo�stęp�-
nia�nia�ma�te�ria�łów�w ar�chi�wach.�Uwa�żam�ten�frag�ment�roz�wa�żań�pod�ję�tych�przez�au�to�ra
za szcze�gól�nie�waż�ny,�po�nie�waż�do�ty�ka�tzw.�oto�cze�nia�praw�ne�go�ar�chi�wów,�zbyt�czę�sto
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7 Zob.�np.�Ob�ra�zy�PRL:�o kon�cep�tu�ali�za�cji� re�al�ne�go�so�cja�li�zmu�w Pol�sce,� red.�K.�Brzech�czyn,
Poznań 2008.

8 Kon�sty�tu�cja�Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�skiej, 2 IV 1997�r.�(DzU�z 1997,�Nr 78,�poz. 483�z późn.�zm.).
9 Usta�wa�z dnia 6 IX 2001�r.�o do�stę�pie�do in�for�ma�cji�pu�blicz�nej�(DzU�z 2001,�Nr 112,�poz. 119).
10 Usta�wa�z dnia 29 VIII 1997�r.�o ochro�nie�da�nych�oso�bo�wych�(DzU�z 1997,�Nr 133,�poz. 883�

z późn.�zm.).
11 Usta�wa�z dnia 4 II 1994� r.� o pra�wie� au�tor�skim� i pra�wach�po�krew�nych� (DzU�z 1994,�Nr 24,�

poz. 83�z późn.�zm.).
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po�mi�ja�ne�go�bądź�nie�do�strze�ga�ne�go�przez�ar�chi�wi�stów.�Wska�zu�je�na licz�ne�ob�ostrze�nia
i ogra�ni�cze�nia�wy�ni�ka�ją�ce�ze�sto�so�wa�nia�tych�prze�pi�sów,�a tak�że�na moż�li�wość�ich�nad�-
in�ter�pre�ta�cji,�szcze�gól�nie�w za�kre�sie�usta�wy�o ochro�nie�da�nych�oso�bo�wych�lub�usta�wy
o pra�wie�au�tor�skim.�
Za nie�zwy�kle�cie�ka�we�uwa�żam�za�pro�po�no�wa�nie�kon�cep�cji,�na�zwa�nej�przez�au�to�ra

„pro�to�ty�pem�ar�chi�wum�otwar�te�go”.�Za�kła�da�ona�przede�wszyst�kim�roz�sze�rze�nie�użyt�-
kow�ni�ków�ar�chi�wów�o oso�by,�któ�re�–�jak�to�okre�ślił�au�tor�–�są�„pro�fa�na�mi”,�czy�li�nie�ma�-
ją� pro�fe�sjo�nal�ne�go� przy�go�to�wa�nia� do pro�wa�dze�nia� ba�dań� na�uko�wych� i ko�rzy�sta�nia
z nie�prze�two�rzo�nych�źró�deł�in�for�ma�cji.�Roz�sze�rze�nie�krę�gu�użyt�kow�ni�ków�z jed�nej�stro�-
ny�bu�dzi�ło�pe�wien�opór�ar�chi�wi�stów.�Z dru�giej�stro�ny�w spo�łe�czeń�stwie�by�ło�wi�dać�rów�-
nież�spo�re�roz�cza�ro�wa�nie�i brak�zro�zu�mie�nia�dla�dzia�łań�ar�chi�wi�stów,�któ�rzy�jesz�cze
nie�daw�no�nie�wspie�ra�li�ko�rzy�sta�ją�cych,�a roz�bu�do�wa�ne�pro�ce�du�ry�biu�ro�kra�tycz�ne�oraz
ni�ska�ja�kość�ar�chi�wal�nych�po�mo�cy�in�for�ma�cyj�nych�utrud�nia�ły�ko�rzy�sta�nie�z za�so�bu�archi�-
wal�ne�go.�Obec�nie�po�dej�ście�do udo�stęp�nia�nia�za�so�bu�za�sad�ni�czo�się�zmie�nia.�Jak�za�uwa�-
żył� au�tor� re�cen�zo�wa�nej� książ�ki,� „ar�chi�wa� pań�stwo�we,� fi�nan�so�wa�ne� ze� środ�ków
pu�blicz�nych,�po�win�ny�w sfe�rze�udo�stęp�nia�nia�hi�sto�rycz�nych�źró�deł�zy�skać�spo�łecz�ną
uży�tecz�ność,�któ�ra�znacz�nie�prze�kro�czy�ska�lę�in�for�ma�cyj�nej�ba�zy�aka�de�mic�kich�ba�dań”12.
Za�tem�w kie�run�ku�otwar�to�ści�ar�chi�wów�skie�ro�wa�no�dzia�ła�nia�or�ga�ni�za�cyj�ne,�wy�da�jąc�li�-
be�ral�ne�i przy�ja�zne�użyt�kow�ni�kom�prze�pi�sy�o or�ga�ni�za�cji�udo�stęp�nia�nia�ma�te�ria�łów�ar�-
chi�wal�nych� w ar�chi�wach� pań�stwo�wych.� Po�zwo�lo�no� –� w za�sa�dzie� bez� żad�nych
ogra�ni�czeń�–�na sa�mo�dziel�ne�ko�pio�wa�nie�udo�stęp�nia�nych�ar�chi�wa�liów�przy uży�ciu�apa�-
ra�tów�fo�to�gra�ficz�nych.�Nie�za�leż�nie�od te�go�pro�ce�su�roz�sze�rzo�no�za�kres�udo�stęp�nia�nia�ar�-
chi�wa�liów�w po�sta�ci�cy�fro�wej,�co�jest�za�bie�giem�ze�wszech�miar�ko�rzyst�nym.�Zwró�co�no
uwa�gę�na zmia�nę�po�dej�ścia�do po�wszech�no�ści�pro�ce�su�udo�stęp�nia�nia�ar�chi�wa�liów�za po�-
śred�nic�twem�in�ter�ne�to�wych�plat�form�cy�fro�wych�i wska�za�no�na ewo�lu�cję�idą�cą�od swe�-
go�ro�dza�ju�kon�tro�li�do peł�nej�i ni�czym�nie�skrę�po�wa�nej�swo�bo�dy13.�Au�tor�słusz�nie�da�lej
wy�wo�dzi,�że�wraz�z po�wszech�no�ścią�do�stę�pu�do ar�chi�wa�liów,�bez�kon�tro�li�i ogra�ni�czeń
for�mal�nych,�za�cie�ra�się�gra�ni�ca�po�mię�dzy�„czy�stym”�udo�stęp�nia�niem�a po�pu�la�ry�za�cją.�
Rów�nie�cie�ka�wy�jak�po�zo�sta�łe�roz�dzia�ły�jest�ten�do�ty�czą�cy�dy�rek�tyw,�re�ko�men�da�cji

i stan�dar�dów�eu�ro�pej�skich.�Au�tor�w umie�jęt�ny�i przy�stęp�ny�spo�sób�omó�wił�za�sa�dy�eu�-
ro�pej�skiej�po�li�ty�ki�do�stę�pu�do ar�chi�wów,�przy�wo�łu�jąc�m.in.�Re�ko�men�da�cję�Ko�mi�te�tu
Rady�Mi�ni�strów�Państw�Człon�kow�skich�nr�R�13�(2000) w spra�wie�eu�ro�pej�skiej�po�li�ty�-
ki�do�stę�pu�do ar�chi�wów.�Wska�zał�na bar�dzo�istot�ny�nor�ma�tyw,�w myśl�któ�rego�do�stęp
do ar�chi�wów�„zo�stał�za�li�czo�ny�do praw�oby�wa�tel�skich,�z za�zna�cze�niem,�że�trze�ba�uj�-
mo�wać�go�rów�nież�roz�sze�rza�ją�co,�ja�ko�aspekt�praw�czło�wie�ka”14.�Zre�ka�pi�tu�lo�wał�tak�że
wie�lo�let�nie�pra�ce�pro�gra�mo�we�Mię�dzy�na�ro�do�wej�Ra�dy�Ar�chi�wal�nej�(MRA),�w tym�nie�-
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12 Roz�dział 5:�„Do�stęp�ność�za�so�bu�ar�chi�wów�pań�stwo�wych�w otwar�tym�spo�łe�czeń�stwie”,�s. 253.
13 Zob.�www.szu�kaj�war�chi�wach.pl,�któ�re�na dzień 3 XII 2017�r.�udo�stęp�nia�bez�żad�nych�ogra�ni�czeń

po�nad 27�mln�ska�nów�do�ku�men�tów.�Z ko�lei�Mi�ni�ster�stwo�Cy�fry�za�cji�idzie�o krok�da�lej�i przy�go�to�wa�ło
pro�jekt�in�for�ma�tycz�ny�o na�zwie�KRO�NIK@,�czy�li�Kra�jo�we�Re�po�zy�to�rium�Obiek�tów�Na�uki�i Kul�tu�ry,
będą�cy� w za�my�śle� twór�ców� jed�nym� oknem� do�stę�po�wym� do wszyst�kich� dóbr� kul�tu�ry� i na�uki.
Zob. https://www.gov.pl/cy�fry�za�cja/kro�nik�-kra�jo�we�-re�po�zy�to�rium�-obiek�tow�-na�uki�-i�-kul�tu�ry�(do�stęp
3 XII 2017 r.).

14 Roz�dział 6:�„Dy�rek�ty�wy,�re�ko�men�da�cje�i stan�dar�dy�eu�ro�pej�skie”,�s. 264.
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zwy�kle�istot�ny�do�ku�ment:�Za�sa�dy�do�stę�pu�do ar�chi�wów�–�ma�te�riał�przy�ję�ty�przez�MRA
24 sierp�nia 2012�r.�ja�ko�efekt�prac�gru�py�ro�bo�czej�funk�cjo�nu�ją�cej�w ra�mach�Ko�mi�te�tu
Do�brych�Prak�tyk�i Stan�dar�dów.�W dal�szej�czę�ści�te�go�roz�dzia�łu�au�tor�skon�cen�tro�wał�się
na omó�wie�niu�pro�ble�ma�ty�ki�zwią�za�nej�z po�now�nym�wy�ko�rzy�sta�niem�in�for�ma�cji�sek�to�-
ra�pu�blicz�ne�go�i ro�li�ar�chi�wów�w tym�pro�ce�sie.�W po�dob�ny�spo�sób�zo�sta�ły�za�pre�zen�to�-
wa�ne�za�gad�nie�nia�do�ty�czą�ce�zmia�ny�po�dej�ścia�do za�sad�ochro�ny�da�nych�oso�bo�wych,
które�nie�ba�wem�na grun�cie�pol�skim�bę�dą�ko�niecz�ne�do wdro�że�nia�w związ�ku�z roz�po�-
rzą�dze�niem�Par�la�men�tu�Eu�ro�pej�skie�go�z 2015�r.15 Na ko�niec�te�go�roz�dzia�łu�au�tor�omó�-
wił�re�ko�men�da�cje�UNE�SCO�w spra�wie�ochro�ny�i do�stęp�no�ści�dzie�dzic�twa�do�ku�men�tar�-
ne�go�w epo�ce�cy�fro�wej.�
Ostat�ni�roz�dział�książ�ki�do�ty�czy�per�cep�cji�i eks�plo�ra�cji�prze�szło�ści�w po�no�wo�czes�-

nym�spo�łe�czeń�stwie.�Au�tor�w nie�co�fi�lo�zo�ficz�nym�wy�wo�dzie�sta�wia�sze�reg�py�tań�do�ty�-
czą�cych� przy�szło�ści� zwią�za�nej� z ar�chi�wa�mi.� Przede� wszyst�kim� wska�zu�je,� że
„prze�wi�dy�wal�na�przy�szłość�wią�że�się�z utrwa�la�niem�i ko�mu�ni�ko�wa�niem�więk�szo�ści�in�-
for�ma�cyj�nych�świa�dectw�funk�cjo�no�wa�nia�lu�dzi,�spo�łe�czeństw�i państw�w po�sta�ci�cy�fro�-
wej”16.�W związ�ku�z tym�po�ja�wia�się�wie�le�py�tań�i za�gad�nień�do prze�dys�ku�to�wa�nia.
Jed�nym�z nich�jest�pro�blem�roz�róż�nia�nia�ory�gi�na�łów�i ko�pii�do�ku�men�tów�elek�tro�nicz�-
nych,�a za�tem�istot�na�sta�nie�się�iden�ty�fi�ka�cja�pli�ków�wzor�co�wych.�Wraz�ze�zmia�na�mi
tech�no�lo�gicz�ny�mi�i pro�sto�tą�do�stę�pu�zwięk�sza�się�za�kres�po�pu�la�ry�za�cji�wie�dzy,�co�ma
nie�ba�ga�tel�ne�zna�cze�nie�np.�dla�bu�do�wy�re�gio�nal�nych�wię�zi�spo�łecz�nych.�Au�tor�wska�zu�-
je�rów�nież�na zde�fi�nio�wa�ne�przez�sie�bie�–�jak�naj�bar�dziej�traf�nie�–�ry�zy�ka�zwią�za�ne�z cy�-
fro�wym�udo�stęp�nia�niem.�Są�to�m.in.�brak�kon�tro�li�nad udo�stęp�nia�ny�mi�za�so�ba�mi�oraz
de�pro�fe�sjo�na�li�za�cja,�bę�dą�ca�wy�ni�kiem�umoż�li�wie�nia�ko�rzy�sta�nia�z za�so�bów�przez�oso�by
nie�bę�dą�ce�do te�go�przy�go�to�wa�ne.�Ja�ko�za�gro�że�nie�wska�za�na�jest�rów�nież�ko�mer�cja�li�za�-
cja�obie�gu�wie�dzy.�Choć�w tym�wy�pad�ku�nie�do koń�ca�się�zgo�dzę�z ar�gu�men�ta�cją,�że�jest
to�dzia�ła�nie�nie�po�żą�da�ne.�Mo�że�bo�wiem�przy�nieść�wiele�ko�rzy�ści�w po�sta�ci�sze�ro�kiej
popu�la�ry�za�cji,� po�nie�waż�w try�bie�ko�mer�cyj�nych�zle�ceń� in�for�ma�cja�nie�prze�two�rzo�na
będzie�od�po�wied�nio�przy�go�to�wa�na�dla�od�bior�cy�zle�ca�ją�ce�go�ta�ką�usłu�gę.�
Nie�zro�zu�mia�łe�jest�dla�mnie�wska�za�nie,�ja�ko�by�„kar�dy�nal�nym�za�gro�że�niem”�by�ło

tech�no�lo�gicz�ne�i ryn�ko�we�„uwi�kła�nie”�ar�chi�wów.�Upa�try�wał�bym�w tym�ra�czej�szan�sy
na roz�wój.�Au�tor�z ko�lei�wska�zu�je,�że�ta�kie�po�dej�ście�wy�mu�sza�na ar�chi�wach�ko�niecz�-
ność�trwa�łe�go�i przy�mu�so�we�go�ko�rzy�sta�nia�z różnych�usług�i narzędzi�(za�pew�ne�cho�dzi
o na�rzę�dzia�pro�gra�mi�stycz�ne�i urzą�dze�nia�słu�żą�ce�do dłu�go�okre�so�we�go�prze�cho�wy�wa�nia
i ska�no�wa�nia�zbio�rów)�w spo�sób�nie�współ�mier�ny�do roz�wo�ju�tra�dy�cyj�nej�in�fra�struk�tu�ry.
Są�dzę,�że�ta�kie�ka�te�go�rycz�ne�stwier�dze�nie�nie�ko�niecz�nie�da�je�się�uza�sad�nić,�zwłasz�cza
że�to�wy�łącz�nie�od świa�do�mej�po�li�ty�ki�kie�row�nic�twa�ar�chi�wów�za�le�ży�zna�le�zie�nie�„zło�-
te�go�środ�ka”.�
W książ�ce�naj�bar�dziej�mi�za�bra�kło�szer�sze�go�spoj�rze�nia�na pro�ble�ma�ty�kę�zwią�za�ną

z ar�chi�wa�mi�wy�od�ręb�nio�ny�mi,�któ�re�mi�mo�że�nie�pod�le�ga�ją�wprost�na�czel�ne�mu�dy�rek�to�-
ro�wi�ar�chi�wów�pań�stwo�wych,�to�jed�nak�są�ar�chi�wa�mi�pań�stwo�wy�mi,�two�rzą�cy�mi�na�ro�-
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15 Pro�jekt�usta�wy�o ochro�nie�da�nych�oso�bo�wych�przy�go�to�wa�ło�Mi�ni�ster�stwo�Cy�fry�za�cji.�Obec�nie
znaj�du�je�się�on�na eta�pie�prac�le�gi�sla�cyj�nych�rzą�du.�Zob.�https://le�gi�sla�cja.rcl.gov.pl/pro�jekt/12302950
(do�stęp 3 XII 2017�r.).

16 Roz�dział 7:�„Per�cep�cja�i eks�plo�ra�cja�prze�szło�ści�w po�no�wo�cze�snym�spo�łe�czeń�stwie”,�s. 295.
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do�wy�za�sób�ar�chi�wal�ny.�Z�na�le�ży�tą�uwa�gą�na�le�ża�ło�by�się�zwró�cić�w kie�run�ku�Ar�chi�wum
In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko�Na�ro�do�wi�Pol�skie�-
mu,�jak�rów�nież�sie�ci�ar�chi�wów�woj�sko�wych�pod�le�głych�Woj�sko�we�mu�Biu�ru�Hi�sto�rycz�-
ne�mu.�Oba�te�ar�chi�wa�re�ali�zu�ją�po�li�ty�kę�otwar�te�go�do�stę�pu.�Szcze�gól�nie�Ar�chi�wum�IPN,
dzia�ła�jąc�na pod�sta�wie�od�ręb�nej�usta�wy,�gwa�ran�tu�je�otwar�ty�do�stęp�do wła�snych�za�so�-
bów,�w tym�do po�mo�cy�ar�chi�wal�nych�zamieszczonych�w In�ter�ne�cie.�Po�stu�lu�ję�za�tem,�aby
w dru�gim�wy�da�niu�książ�ki�–�o ile�bę�dzie�pla�no�wa�ne�–�uzu�peł�nić�ją�o wska�za�ne�tre�ści.
Au�tor�re�cen�zo�wa�nej�książ�ki�swo�je�ba�da�nia�uzu�peł�nił�bo�ga�tą�li�te�ra�tu�rą�przed�mio�tu.

Się�gnął�tak�że�do ak�tów�praw�nych,�w tym�za�gra�nicz�nych,�a tak�że�do do�ku�men�tów�nie�pu�-
bli�ko�wa�nych.�Bi�blio�gra�fia�sta�no�wi�cie�ka�we�źró�dło�dla�wszyst�kich�za�in�te�re�so�wa�nych
pogłę�bie�niem�swo�jej�wie�dzy�na te�mat�kwe�stii�po�ru�szo�nych�na kar�tach�re�cen�zo�wa�nej
publi�ka�cji.
Bez�wąt�pie�nia�du�żą�war�to�ścią�jest�ob�szer�ne�kil�ku�na�sto�stro�ni�co�we�stresz�cze�nie�w ję�-

zy�ku�an�giel�skim�(s. 321–333).�W za�sa�dzie�ma�ono�cha�rak�ter�sa�mo�dziel�ne�go�ar�ty�ku�łu,
któ�ry�dla�czy�tel�ni�ka�nie�zna�ją�ce�go�ję�zy�ka�pol�skie�go�sta�no�wi�interesujące�wpro�wa�dze�nie
w usta�le�nia�ba�daw�cze�po�czy�nio�ne�przez�au�to�ra.�
Za nie�for�tun�ne�roz�wią�za�nie�uwa�żam�przy�ję�cie�ukła�du�we�wnętrz�ne�go�pu�bli�ka�cji.�Za�-

sto�so�wa�no�cią�głą�nu�me�ra�cję�każ�dej�z czę�ści�książ�ki,�wli�cza�jąc�wstęp,�ko�lej�ne�roz�dzia�ły,
za�koń�cze�nie,�résumé�i bi�blio�gra�fię.�To�od�stęp�stwo�od po�wszech�nie�obo�wią�zu�ją�cych�re�-
guł�edy�tor�skich�utrud�nia�–�przy�naj�mniej�przy pierw�szym�ze�tknię�ciu�z książ�ką�–�spraw�ne
po�ru�sza�nie�się�po pu�bli�ka�cji.�Dość�istot�nym�niedociągnięciem�jest�re�zy�gna�cja�z in�dek�-
sów,�przede�wszyst�kim�te�ma�tycz�ne�go�i na�zwisk.
Na ko�niec�kil�ka�uwag� tech�nicz�nych.�Czy�tel�ni�ka�nie�wąt�pli�wie�przy�cią�ga�cie�ka�wy

i nowo�cze�sny�pro�jekt�okład�ki�dwu�war�stwo�wej�z ty�tu�łem�umiesz�czo�nym�w wy�cię�tym
okrę�gu.�Ob�szer�na�(352-stro�ni�co�wa)�pu�bli�ka�cja�zo�sta�ła�wy�da�na� ja�ko�książ�ka�kle�jo�na,
co w ze�sta�wie�niu�z pa�pie�rem�o wy�so�kiej�gra�ma�tu�rze�spra�wia,�że�czy�tel�ni�ko�wi�cza�sa�mi
ko�rzy�sta�się�z tej�pra�cy�ma�ło�kom�for�to�wo.�Nie�da�się�jej�bo�wiem�swo�bod�nie�roz�ło�żyć,
np. na biur�ku.
Pod�su�mo�wu�jąc,�książ�ka�jest�ad�re�so�wa�na�do wą�skie�go�gro�na�spe�cja�li�stów.�Wy�wód

pro�wa�dzo�ny�jest�lo�gicz�nie�i spój�nie,�cho�ciaż�cza�sem�da�je�się�za�uwa�żyć�ten�den�cje�do za�-
pę�tleń,�zwłasz�cza,�kie�dy�au�tor�snu�je�teo�re�tycz�ne�roz�wa�ża�nia�do�ty�czą�ce�po�dej�mo�wa�nych
przez�sie�bie�pro�ble�mów.
Mi�mo�cza�sem�dys�ku�syj�nych,�a na�wet�kon�tro�wer�syj�nych�opi�nii�i kon�klu�zji�au�to�ra

pragnę�z peł�nym�prze�ko�na�niem�po�le�cić�tę�książ�kę�każ�de�mu�ar�chi�wi�ście�czy�też�oso�bom
in�te�re�su�ją�cym�się�za�gad�nie�nia�mi�zwią�za�ny�mi�z do�stę�pem�do do�ku�men�tów.

Ra�fał�Leś�kie�wicz
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Wykaz skrótów archiwalnych

AAN – Archiwum Akt Nowych

AIPN – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

AIPN Bi – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku

AIPN By  – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy

AIPN Gd  – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku

AIPN Kr – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie

AIPN Rz – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie

AIPN Wr  – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

AMSZ – Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych

AP – Archiwum Państwowe

CDAWO – (ukr.) Centralne Archiwum Państwowe Wyższych Organów Władzy
oraz Zarządu Ukrainy

IPN BU – Instytut Pamięci Narodowej Biuro Udostępniania w Warszawie
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Informacja o autorach

dr Ste fan Bia łek (ur. 1973 r.), hi sto ryk i ar chi wi sta, za stęp ca na czel ni ka Od dzia ło -
we go Ar chi wum IPN we Wro cła wiu, zaj mu je się hi sto rią po wo jen ne go sys te mu pe ni ten -
cjar ne go, a tak że dzia łal no ścią pio nów ewi den cji ope ra cyj nej oraz ar chi wum UB i SB
na Dol nym Ślą sku i Opolsz czyź nie.

Bar ba ra Bo ja ryn -Ka zbe ruk (ur.1970 r.), hi sto ryk, pra cow nik Wy dzia łu Ba dań
Archi wal nych i Edy cji Źró deł Ar chi wum IPN w War sza wie, współ au tor ka pu bli ka cji
Obła�wa�au�gu�stow�ska 1945.�Oko�licz�no�ści�i ofia�ry�w do�ku�men�tach�ar�chi�wal�nych (Su wał -
ki 2017).

dr An na Czo cher (ur. 1975 r.), hi sto ryk, pra cow nik Od dzia ło we go Biu ra Ba dań
Histo rycz nych IPN w Kra ko wie, zaj mu je się hi sto rią spo łecz ną Pol ski XX wie ku, au tor -
ka pu bli ka cji W oku�po�wa�nym�Kra�ko�wie.�Co�dzien�ność�pol�skich�miesz�kań�ców�mia�sta
1939–1945�(Gdańsk 2011).

Ane ta Her man (ur. 1990 r.), hi sto ryk i ar chi wi sta, pra cow nik Od dzia ło we go
Archiwum IPN w Ło dzi, dok to rant ka Uni wer sy te tu Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go
w War sza wie, pro wa dzi ba da nia nad bio gra fią Ste fa na Ka czo row skie go.

Jo an na Kar barz -Wi liń ska (ur. 1982 r.), hi sto ryk, pra cow nik Od dzia ło we go Biu ra
Ba dań Hi sto rycz nych IPN w Gdań sku, zaj mu je się hi sto rią Ukra iny i sto sun ka mi pol sko -
-ukra iń ski mi, współ re dak tor se rii wy daw ni czej „Pol ska i Ukra ina w la tach trzy dzie stych–
czter dzie stych XX wie ku. Nie zna ne do ku men ty z ar chi wów służb spe cjal nych”.

s. Mał go rza ta Kru pec ka (ur. 1962 r.), fi lo log pol ski, sio stra Zgro ma dze nia Sióstr
Urszu la nek Ser ca Je zu sa Ko na ją ce go, zaj mu je się stu dia mi nad du cho wo ścią i cha ry zma -
tem zgro ma dze nia i za ło ży ciel ki – św. Ur szu li Le dó chow skiej, au tor ka pu bli ka cji Świę�-
ta�Ur�szu�la�Le�dó�chow�ska:�ży�cio�rys,�no�wen�na,�mo�dli�twy�(War sza wa 2015).

Woj ciech Ku ja wa (ur. 1981 r.), hi sto ryk i po li to log, pra cow nik Wy dzia łu Ba dań
Archi wal nych i Edy cji Źró deł Ar chi wum IPN w War sza wie.

dr Ra fał Leś kie wicz (ur. 1977 r.), hi sto ryk i ar chi wi sta, dy rek tor Biu ra In for ma ty ki
IPN w War sza wie, au tor pu bli ka cji Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Po�zna�niu�(1946–1955):
or�ga�ni�za�cja,�funk�cjo�no�wa�nie,�pro�ce�sy�ar�chi�wo�twór�cze (War sza wa–Po znań 2009).

Wik to ria Okip niuk (ur. 1974 r.), hi sto ryk i ar chi wi sta, pra cow nik Ar chi wum Służ -
by Bez pie czeń stwa w Ki jo wie, zaj mu je się dzie ja mi pol skich pla có wek dy plo ma tycz -
nych w Związ ku So wiec kim w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym. 

Piotr Ry bar czyk (ur. 1980 r.), hi sto ryk i ar chi wi sta, pra cow nik De le ga tu ry IPN
w Byd gosz czy, zaj mu je się hi sto rią naj now szą Ku jaw i Po mo rza, współ au tor pro jek tu
wy daw ni cze go Kry�zys�byd�go�ski 1981.�Przy�czy�ny�– prze�bieg�– kon�se�kwen�cje, t. 1–2
(Bydgoszcz–Gdańsk–War sza wa 2013).
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dr Ta de usz Ru zi kow ski (ur. 1975 r.), hi sto ryk, pra cow nik Od dzia ło we go Biu ra Badań
Hi sto rycz nych IPN w War sza wie, zaj mu je się hi sto rią spo łecz no -po li tycz ną Pol ski, autor
pu bli ka cji Stan�wo�jen�ny�w War�sza�wie�i wo�je�wódz�twie�sto�łecz�nym 1981–1983 (War sza -
wa 2007); Mię�dzy�za�kła�do�wy�Ro�bot�ni�czy�Ko�mi�tet�„So�li�dar�no�ści”:�re�la�cje�i do�ku�men�ty
(War sza wa 2015).

Ro bert Wi tak (ur. 1989 r.), hi sto ryk, pra cow nik Od dzia ło we go Biu ra Ba dań Hi sto -
rycz nych w Ło dzi, zaj mu je się hi sto rią Pol ski i świa ta XX wie ku, w szcze gól no ści
dziejami po li tycz ny mi i służ ba mi spe cjal ny mi, a tak że bio gra fi sty ką; au tor publikacji 
Tajne�woj�ny�służb�spe�cjal�nych II RP:�dzia�łal�ność�Eks�po�zy�tu�ry�nr 2�Od�dzia�łu II Szta�bu
Głów�ne�go�WP�w la�tach 30. XX w. (Łódź 2014).

dr Ry szard Zio broń (ur. 1971 r.), hi sto ryk i ar chi wi sta, pra cow nik Od dzia ło we go
Ar chi wum IPN w Rze szo wie, au tor pu bli ka cji Hi�sto�ria�żoł�nie�rza�tu�ła�cza:�dzia�łal�ność
emi�gra�cyj�na�ge�ne�ra�ła�Wła�dy�sła�wa�Bort�now�skie�go (Rze szów 2009).
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In�for�ma�cja�dla�au�to�rów�„Prze�glą�du�Ar�chi�wal�ne�go�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej”

Re�dak�cja�zwra�ca�się�do wszyst�kich�au�to�rów�nad�sy�ła�ją�cych�tek�sty�do dru�ku�o sto�so�wa�nie�na�stę�pu�ją�cych

za�sad:

1.�Wszyst�kie�tek�sty�na�le�ży�prze�sy�łać�w po�sta�ci�za�pi�su�elek�tro�nicz�ne�go�na ad�res�pocz�to�wy�lub�elek�tro�-

nicz�ny�Re�dak�cji.

2.�Tekst�po�wi�nien�li�czyć�nie�wię�cej�niż 60�tys.�zna�ków�ty�po�gra�ficz�nych�(ze�spa�cja�mi).

3.�Do tek�stu�na�le�ży�do�łą�czyć:�stresz�cze�nie�o ob�ję�to�ści�do jed�nej�stro�ny�ma�szy�no�pi�su�oraz�not�kę�o au�to�-

rze,�za�wie�ra�ją�cą:�rok�uro�dze�nia,�za�wód�lub�ty�tuł�na�uko�wy,�miej�sce�pra�cy,�te�ma�ty�kę�za�in�te�re�so�wań�hi�sto�-

rycz�nych,�naj�waż�niej�sze�po�zy�cje�w do�rob�ku�na�uko�wym.�

4.�Od�sy�ła�cze�do przy�pi�sów�po�win�ny�być�umiesz�czo�ne�w tek�ście�przed zna�ka�mi�in�ter�punk�cyj�ny�mi�–�krop�-

ką�koń�czą�cą�zda�nie�(z wy�jąt�kiem�gdy�koń�czy�je�skrót�r.�–�rok�lub�po�dob�ny)�lub�prze�cin�kiem,�śred�ni�kiem

we�wnątrz�zda�nia�(z wy�jąt�kiem,�gdy�mu�szą�być�umiesz�czo�ne�mię�dzy�sło�wa�mi,�któ�rych�nie�od�dzie�la�znak�in�-

ter�punk�cyj�ny).

5.�Cy�ta�ty�ze�źró�deł�i li�te�ra�tu�ry�przed�mio�tu�po�da�je�my�w cu�dzy�sło�wie,�an�ty�kwą;�ty�tu�ły�prac�na�uko�wych,

utwo�rów�li�te�rac�kich,�mu�zycz�nych,�dra�ma�tycz�nych,�ob�ra�zów�wy�róż�nia�my�kur�sy�wą;�na�zwy�ustaw�po�da�je�my

bez�cu�dzy�sło�wu,�an�ty�kwą;�ty�tu�ły�wy�staw,�kon�fe�ren�cji,�se�sji�na�uko�wych,�kon�kur�sów�po�da�je�my�w cu�dzy�sło�-

wie,�an�ty�kwą.

6.�W bi�blio�gra�fii�i przy�pi�sach�po�wi�nien�być�za�cho�wa�ny�na�stę�pu�ją�cy�sche�mat�opi�su:

a)�przy�pis�ar�chi�wal�ny:�na�zwa�ar�chi�wum,�po prze�cin�ku�na�zwa�ze�spo�łu,�sy�gna�tu�ra,�ewen�tu�al�nie�tom,�tytuł

do�ku�men�tu,�da�ta,�kar�ta,

b)�dru�ki�zwar�te:�ini�cjał�imie�nia,�na�zwi�sko�au�to�ra,�po prze�cin�ku�ty�tuł�(kur�sy�wa),�po prze�cin�ku�ewen�tu�al�-

nie�tom,�po prze�cin�ku�miej�sce�i rok�wy�da�nia,�po prze�cin�ku�stro�ny;�po ty�tu�le�pu�bli�ka�cji�za�miesz�czo�nej�w pra�-

cy�zbio�ro�wej�pi�sze�my:�[w:]�i da�lej�ty�tuł�pra�cy,

c)�ar�ty�ku�ły�w cza�so�pi�smach:�ini�cjał�imie�nia,�na�zwi�sko�au�to�ra,�po prze�cin�ku�ty�tuł�(kur�sy�wa),�po prze�-

cin�ku�ty�tuł�cza�so�pi�sma�w cu�dzy�sło�wie,�da�lej�–�bez�prze�cin�ka�–�rok�wy�da�nia,�po prze�cin�ku�tom�(ze�szyt,

numer,�część),�po prze�cin�ku�stro�ny.�W opi�sach�sto�su�je�my�cy�fry�arab�skie,

d)�sto�su�je�my�ozna�cze�nia:�ibi�dem,�idem�(eadem),�pas�sim,�op.�cit.,�loc.�cit.�(kur�sy�wa).

7.�W tek�stach�za�sad�ni�czych�przyj�mu�je�my�ogól�nie�przy�ję�te�skró�ty�(np.,�itp.,�m.in.,�rkps,�mps,�t.,�z.,�etc.),

a tak�że�z re�gu�ły:�r.�(rok)�i w.�(wiek).

8.�W tek�ście�głów�nym�sto�su�je�my�za�pis�da�ty: 3�lip�ca 1969�r.;�w przy�pi�sach�na�zwę�mie�się�cy�po�da�je�my

cy�frą�rzym�ską,�gdy�wy�stę�pu�ją�wraz�z dniem�i ro�kiem�(bez�od�dzie�la�ją�cych�je�kro�pek),�w in�nych�przy�pad�-

kach�słow�nie.

9.�Przy edy�cji�do�ku�men�tów�źró�dło�wych�na�le�ży�sto�so�wać�na�stę�pu�ją�ce�za�sa�dy:

a)�na�głó�wek�do�ku�men�tu�po�wi�nien�skła�dać�się�z da�ty�po�wsta�nia�do�ku�men�tu,�miej�sca�po�wsta�nia�do�ku�-

men�tu�oraz�–�po myśl�ni�ku�–�re�ge�stu�do�ku�men�tu�(da�ta�po�wsta�nia�do�ku�men�tu�ma�na�stę�pu�ją�cy�za�pis:�rok,�mie�-

siąc,�dzień,�a bra�ku�ją�ce�ele�men�ty�da�ty�na�le�ży�uzu�peł�nić�w na�wia�sie�kwa�dra�to�wym),

b)�przy�pi�sy�tek�sto�we�(ozna�czo�ne�li�te�ra�mi)�po�win�ny�od�no�sić�się�do for�my�(układ�tek�stu,�do�pi�ski,�prze�-

kre�śle�nia,�lek�cje�wąt�pli�we�itp.)�do�ku�men�tu,�a przy�pi�sy�rze�czo�we�(ozna�czo�ne�cy�fra�mi)�do je�go�me�ry�to�rycz�-

nej�tre�ści,

c)�uwspół�cze�śnia�my�or�to�gra�fię�i in�ter�punk�cję�tek�stu,

d)� sto�so�wa�ne� w do�ku�men�tach� róż�ne� spo�so�by� za�pi�su� da�ty� ujed�no�li�ca�my� do na�stę�pu�ją�cej� for�my:

12 VIII 1946,�nie�za�mie�nia�my�na licz�bę�rzym�ską�nazw�mie�się�cy�pi�sa�nych�słow�nie,

e)�wszel�kie�wy�róż�nie�nia�w ory�gi�nal�nym�tek�ście�do�ku�men�tu,�do�ko�na�ne�przez�je�go�twór�cę�(pod�kre�śle�-

nia;�WER�SA�LI�KI;�s�p�a c�j�o w a n�i e)�od�da�je�my�za po�mo�cą�czcion�ki�wy�tłusz�czo�nej,

f)�na�wia�sy�uko�śne�/�/�za�mie�nia�my�na na�wia�sy�pół�okrą�głe�(�),

g)�skró�ty�słow�ni�ko�we�po�zo�sta�wia�my�bez�roz�wi�nię�cia,

h)�skró�ty�nie�kon�wen�cjo�nal�ne�roz�wi�ja�my�w na�wia�sach�kwa�dra�to�wych�an�ty�kwą,

i)�to�wa�rzy�szą�ce�na�zwi�skom�ini�cja�ły�imion�roz�wi�ja�my�w na�wia�sach�kwa�dra�to�wych�an�ty�kwą,

j)�opusz�cze�nia�po�cho�dzą�ce�od wy�daw�cy�za�zna�cza�my�trze�ma�krop�ka�mi�w na�wia�sie�kwa�dra�to�wym�i opa�-

tru�je�my�przy�pi�sem�tek�sto�wym,�na przy�kład:�[...]a.

10.�Re�dak�cja�za�strze�ga�so�bie�pra�wo�do zwra�ca�nia�au�to�rom�tek�stów�opra�co�wa�nych�bez�uwzględ�nie�nia

po�wyż�szych�za�sad.

11.�Re�dak�cja�za�strze�ga�so�bie�pra�wo�do do�ko�ny�wa�nia�zmian�i skró�tów�w po�ro�zu�mie�niu�z au�to�rem.
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Wio�sną 2016�r.�do rze�szow�skie�go�od�dzia�łu�IPN�zgło�si�ła�się�oso�ba�in�-
for�mu�ją�ca�o chę�ci�prze�ka�za�nia�zna�le�zi�ska�od�kry�te�go�pod�czas�prac
po�rząd�ko�wych�na stry�chu�do�mu�przy ul.�Dłu�go�sza�w Rze�szo�wie.
Było�to�pu�dło�za�wie�ra�ją�ce�kilkanaście�szklanych�klisz�fo�to�gra�ficz�-
nych� oraz� jed�ną� bło�nę� ce�lu�lo�ido�wą.� Po wstęp�nych� oglę�dzi�nach
i oczysz�cze�niu�z ku�rzu�oka�za�ło�się,�że�no�śni�ki�są�w dość�do�brym�sta�-
nie,�choć�nie�któ�re�no�si�ły�śla�dy�uszko�dzeń.�By�ły�to�kli�sze�ze�zdję�cia�-
mi� w więk�szo�ści� po�cho�dzą�cy�mi� z okre�su� dwu�dzie�sto�le�cia
mię�dzy�wo�jen�ne�go,�wy�ko�na�nymi�z du�żym�kunsz�tem�ar�ty�stycz�nym
przez,�jak�się�moż�na�było�do�my�ślać,�za�wo�do�we�go�fo�to�gra�fa.�

„Ci�chy”�bo�ha�ter.�Hi�sto�ria�jed�ne�go�zna�le�zi�ska�archiwalnego�
(s.�28–39).

Mi�mo�od�le�gło�ści�dzie�lą�cej�oba�pań�stwa�i róż�nic�ustro�jo�wych�czy�spo�-
łecz�nych�Iran�cie�szył�się�du�żym�za�in�te�re�so�wa�niem�PRL�i jej�służb.
Sto�sun�ki�dy�plo�ma�tycz�ne�i kul�tu�ral�ne�oraz�wy�mia�na�han�dlo�wa�wy�-
ma�ga�ły�za�an�ga�żo�wa�nia�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa�w ce�lu�ochro�ny�in�-
te�re�sów�Pol�ski�i jej�oby�wa�te�li.�Po�chod�ną�te�go�za�an�ga�żo�wa�nia�jest
wy�two�rzo�na�do�ku�men�ta�cja,�prze�cho�wy�wa�na�obec�nie�w In�sty�tu�cie
Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej.�Zgro�ma�dzo�no�w nim�ma�te�ria�ły�za�rów�no�pol�-
skie�go�kontr�wy�wia�du,�któ�re�po�wsta�ły�w wy�ni�ku�in�wi�gi�la�cji�Amba�-
sa�dy�Ira�nu�wWar�sza�wie�i jej�pra�cow�ni�ków,�jak�i pol�skie�go�wy�wia�du
(cy�wil�ne�go�i woj�sko�we�go),�ana�li�zu�ją�ce�go�wy�da�rze�nia�na Bli�skim
Wscho�dzie.�Naj�więk�sza�licz�ba�do�ku�men�tów�De�par�ta�men�tu I MSW
i Za�rzą�du II Szta�bu�Ge�ne�ral�ne�go�WP� do�ty�czy� sy�tu�acji� w Ira�nie
pod ko�niec�lat�sie�dem�dzie�sią�tych�i w la�tach�osiem�dzie�sią�tych:�re�wo�-
lu�cji�is�lam�skiej�i prze�mian�po�li�tycz�nych,�na�pięć�na li�nii�Wa�szyng�-
ton–Te�he�ran�i woj�ny�irań�sko�-irac�kiej.

Ma�te�ria�ły�do�ty�czą�ce�Ira�nu�i je�go�oby�wa�te�li�po II woj�nie�świa�to�-
wej� w za�so�bie� ar�chi�wal�nym� In�sty�tu�tu� Pa�mię�ci� Na�ro�do�wej.
Rekone�sans�ba�daw�czy�(s.�41–114).

Bli�sko� pół�wiecz�ny� okres� trwa�nia� zim�nej� woj�ny� ob�fi�to�wał
w wiele�przy�pad�ko�wych�in�cy�den�tów�i za�mie�rzo�nych�pro�wo�-
ka�cji,�wy�wo�ły�wa�nych�przez�oba�an�ta�go�ni�stycz�ne�wo�bec�sie�-
bie� blo�ki� po�li�tycz�no�-mi�li�tar�ne.� Był� to� wy�raz� za�rów�no
nie�ustan�ne�go�te�sto�wa�nia�go�to�wo�ści�dru�giej�stro�ny�do re�ago�-
wa�nia,�jak�i nie�zbęd�ne�go�– w wa�run�kach�glo�bal�nej�ry�wa�li�za�-
cji� – spo�so�bu� roz�po�zna�nia� za�mie�rzeń� dru�giej� stro�ny.
Szpie�go�stwo�sta�ło�się�jed�nym�z pod�sta�wo�wych�na�rzę�dzi�uzy�-
ski�wa�nia�wie�dzy�niezbęd�nej�do kre�owa�nia�kie�run�ków�po�li�ty�-
ki.� W ar�ty�ku�le� omówio�no� m.in.� dzia�ła�nia� wy�wia�dow�cze
at�taché�woj�sko�wych�państw�NA�TO�wo�bec�in�fra�struk�tu�ry�woj�-
sko�wej�znaj�du�ją�cej�się�w Byd�gosz�czy�i w wo�je�wódz�twie�byd�go�skim�oraz�wy�sił�ki�pol�skie�go�kontr�-
wy�wia�du� cy�wil�ne�go� ma�ją�ce� na ce�lu� wy�kry�cie� i uniesz�ko�dli�wie�nie� wro�giej� dzia�łal�no�ści
szpie�gow�skiej.

Zim�na�woj�na�na pol�skiej�pro�win�cji.�Zwal�cza�nie�dzia�łal�no�ści�szpie�gow�skiej�NA�TO�w wo�je�-
wódz�twie� byd�go�skim� w la�tach� sześć�dzie�sią�tych� w świe�tle� do�ku�men�ta�cji� kontr�wy�wia�du
cywilne�go�PRL�(s.�169–219).
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