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Akcja „Burza” na Wołyniu

Jałta – najgorsze miejsce
na ziemi

Kazimierz Albin: więzień, 
uciekinier, egzekutor
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Wszystkie prawa producenta i właściciela materiału zastrzeżone. Nagranie podlega prawnej ochronie. 
Płyta DVD z licencją producenta do niekomercyjnego odtwarzania w celach edukacyjnych oraz do użytku 
domowego.  Kopiowanie, wynajmowanie, prezentowanie, nadawanie RTV lub publiczne odtwarzanie 
całości lub fragmentów bez zezwolenia jest zabronione przez prawo.

Scenariusz i reżyseria: Arkadiusz Gołębiewski
Zdjęcia: Arkadiusz Gołębiewski, Andrzej Wyrozębski, 
Grzegorz Zakolski
Montaż: Urszula Rybicka
Muzyka: Marcin Pospieszalski
Producent: Arkadiusz Gołębiewski
Rok produkcji: 2013
Czas: 45 minut

Latem 2012 roku ekipa naukowców pod kierownictwem  
dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka prowadziła prace ekshumacyjne 
na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwatera na Łączce 
jest miejscem pochówku żołnierzy i działaczy podziemia 
niepodległościowego, którzy byli więzieni, katowani i mordowani 
w więzieniu przy ul. Rakowieckiej. A potem wrzucani nocą do 
zwykłych dołów. Identy� kacja ich szczątków i godny ich pochówek 
to dług, jaki ma do spłacenia dzisiejsza Polska tym, którzy zginęli 
za jej niepodległość. Spłaca go rękami archeologów, historyków, 
antropologów i lekarzy sądowych. Kwatera  „Ł”  to zapis ich pracy.
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Zbuduj pomnik Żołnierzy Wyklętych! 
Jeszcze do 24 lutego można wziąć udział w konkursie 
na www.facebook.pl/eduipn!

Szczegóły konkursu, a także materiały do pobrania 
dla szkół, informacje o rowerowej Masie Krytycznej,
koncercie „Panny Wyklęte” i o obchodach 
w całej Polsce na stronie www.pamiec.pl

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
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Całość floty rzymskiej dzielono na flotylle (classis), z których każdą dowodził praefectus classis. Ich nazwy zależały od rejonu, w którym stacjonowały. Oprócz jednostek samego Rzymu, 
w jego flocie służyły też tak zwane flotylle posiłkowe dostarczane, dobrowolnie lub przymusowo, przez nacje z nim sfederowane. Oprócz okrętów stricte bojowych Imperium rozporząd-
zało także znaczą ilością mniejszych jednostek zwiadowczych i patrolowych. W szczególnych sytuacjach różnego rodzaju funkcje pomocnicze, a nawet mniej ważne zadania zbrojne, 
wypełniała flota handlowa. Większe statki transportowe służyły głównie do przewożenia armii ekspedycyjnej oraz zaopatrzenia i żywności na teren działań wojennych. Wielka ich 
liczba wyruszyła wraz z całą flotą rzymską (liczącą trzysta trzydzieści okrętów) w ekspedycję zbrojną przeciw Kartaginie, zakończoną bitwą morską u przylądka Eknomos w 256 roku 
przed naszą erą. W czasach republiki naczelne dowództwo nad flotą wojenną leżało w gestii dwóch konsulów. Do sprawowania kontroli nad pojedynczymi flotyllami wyznaczali oni 
własnych pomocników: trybunów bądź legatów. W 311 roku przed naszą erą z inicjatywy Appiusza Klaudiusza Caecusa przeprowadzono reformę, w myśl której każdy z konsulów 
dobierał sobie do pomocy jednego oficera floty. Nosił on nazwę duumvir navalis i był członkiem dwuosobowego kolegium duoviri navales. Począwszy od 267 roku przed naszą erą 
sprawami finansowymi dotyczącymi floty rzymskiej oraz ochroną morskich szlaków handlowych zajmowali się czterej quaestores classici. W czasach II wojny punickiej, z racji dużej 
ilości morskich potyczek i bitew, należało stworzyć nowy rodzaj dowództwa. Związane z nim zadania przejął praefectus classis podlegający bezpośrednio konsulom. Pod koniec III 
wieku przed naszą erą w sprawach morskich zauważalny stał się spadek prestiżu konsula, który ostatni raz dowodził flotą w 218 roku. Jego uprawnienia przejmowali stopniowo inni 
wysocy urzędnicy, na przykład w trakcie wojen macedońskich całością floty kierował mianowany przez senat legatus pro praetore. Pod koniec II wieku przed naszą erą po raz pierwszy 
wydzielonymi eskadrami dowodzili podlegający temu ostatniemu legati classici. Głównym dowódcą okrętu wojennego był trierarchus. Jego rozkazom podlegał centurio classicus, a 
więc dowódca oddziału żołnierzy pokładowych. Obowiązki szypra, czyli dowodzącego mniejszymi jednostkami pływającymi, głównie handlowymi, pełnił nauarchus. Z biegiem czasu, 
kiedy flota rzymska stała się liczną i znaczącą silą morską, powołano stanowisko przełożonego szyprów, które pełnił nauarchus princeps. W zależności od rodzaju okrętu wojennego na 
jego pokładzie znajdowała się mniejsza lub większa liczba załogi. W jej skład wchodzili: kadra dowódcza, żołnierze okrętowi (classiari lub marines), wioślarze (remiges), żeglarze 
(nautae), sternik oraz fletnista bądź trębacz nadający odpowiednie tempo wiosłowania. Oficerowie pokładowi, których głównym zadaniem był nadzór nad pracą wioślarzy oraz wyda-
wanie odpowiednich rozkazów i komend, zajmowali miejsce na niewielkim pokładzie nawigacyjnym umiejscowionym na rufie okrętu flagowego. Na jego maszcie wywieszano flagę z 
typowo rzymskimi symbolami lub – w czasach Imperium – wizerunkiem cesarza (imago). Przebieg przegranej przez Kartagińczyków bitwy u przylądka Eknomos w 256 r. p.n.e. Istot-
ne zadania pełnił na rufie sternik, który manewrował okrętem podczas bitwy oraz odpowiadał za nawigację w czasie żeglugi. Było to możliwe dzięki dwóm zsynchronizowanym 
wiosłom sterowym, które znajdowały się po obu stronach kadłuba okrętu. Wioślarze i żeglarze dysponowali jedynie lekkim uzbrojeniem zaczepnym (głównie oszczepami, które pod-
czas żeglugi chowano pod ławeczki wioślarskie), aczkolwiek ich zadaniem, oprócz wprawiania okrętu w ruch i nadzorowania żagli, było również uczestniczenie w bitwie, jeśli tylko 
wymagała tego sytuacja. Używali oni przeróżnych sposobów walki: począwszy od wylewania kotłów z gorącą cieczą na pokład przeciwnika, poprzez rzucanie koszów wypełnionych 
jadowitymi wężami bądź skorpionami, a skończywszy na miotaniu pocisków za pomocą procy oraz rzucaniu oszczepami, nawet z pozycji siedzącej. Każdy okręt wojenny, bez względu 
na wielkość, posiadał na swym pokładzie określoną liczbę legionistów, którzy podczas rejsu zajmowali miejsce w części dziobowej. Przeważnie była to tak zwana centuria classica licząca 
stu zbrojnych. W okresie późnej republiki oraz pryncypatu classiari posiadali następujące uzbrojenie: tunikę kolczą (lorica hamata) bądź dobrze dopasowany do tułowia pancerz (na 
wzór „pancerza atlety”) i przytroczone do niego pteryges, czyli połączone ze sobą skórzane pasy, często laminowane metalem, dla lepszej ochrony podbrzusza; hełm typu beockiego ze 
specyficznym rondem opadającym ku dołowi i napolicznikami wiązanymi pod brodą, oszczep do dwóch metrów długości; krótki miecz (gladius). Ponadto na wyposażeniu żołnierzy 
pokładowych znajdowały się owalne tarcze zdobione zazwyczaj motywami morskimi (na przykład harpunami lub podobiznami boga Neptuna) i zawieszane na specjalnym pasku na 
ramieniu. Na podstawie znalezisk archeologicznych w Pompejach i wyobrażeń scen morskich w sztuce rzymskiej można odtworzyć także ubiór legionistów okrętowych. Typowy clas-
siarus nosił tunikę, długi płaszcz (przeważnie koloru czerwonego) i sandały. W rzymskiej flocie wojennej służyli także sojusznicy morscy (socii navales). Zaliczali się do nich np. Grecy 
oraz Italikowie sprzymierzeni z Rzymem. W kontekście planowania morskiej wyprawy do Afryki w czasie II wojnie punickiej Tytus Liwiusz zanotował: Ludy Umbrii, a obok nich 
mieszkańcy Nursji, Reate i Amiternum, a także każdy kraj sabiński przyrzekły dostarczenie żołnierzy. Z Marsów, Pelignów, Marrucynów wielu zgłosiło się na ochotnika do służby na 
okrętach. Kamertowie, choć byli w przymierzu z Rzymem na równych prawach, przysłali uzbrojony oddział sześciuset ludzi. Z biegiem czasu, korzystając z ujarzmienia wielu plemion 
barbarzyńskich, do załóg okrętowych włączono też przedstawicieli podbitych nacji (symmacharii), którzy nie posiadali obywatelstwa rzymskiego i otrzymywali je dopiero po ukończe-
niu służby wojskowej. Zwykle odbywali ją oni jedynie w czasie wojny, otrzymując w zamian wynagrodzenie pieniężne. Symmacharii nie posiadali specjalnego przeszkolenia i walczyli 
według własnego stylu, właściwego dla plemienia, z którego pochodzili. Przewodzili im, dla ułatwienia kontaktu między dwoma stronami, nie w pełni zromanizowani wodzowie 
wywodzący się z terenów podbitych, w całości jednak podlegający dowództwu rzymskiemu. W zależności od rejonu stacjonowania poszczególnych flotylli rzecznych w skład rzymskich 
załóg wchodzili: Iberowie, Brytowie, Germanie, Gallowie a nawet Maurowie lub szerzej – mieszkańcy Afryki Północnej. Symmacharii posiadali typowe, barbarzyńskie uzbrojenie: os-
zczep, sztylet, okrągłą tarczę wykonaną z drewna i wzmocnioną metalowym umbem oraz maczugi. Charakterystyczną cechą tych zbrojnych był brak pancerza, choć czasami w celu 
częściowej choć ochrony tułowia i torsu stosowano wielowarstwowe płócienne tuniki. Wspomniani wcześniej Maurowie w warunkach morskich uzbrajali się w kilka krótkich oszc-
zepów do rzucania, okrągłą tarczę niewielkich rozmiarów zakładaną na przedramię oraz wełnianą tunikę. Z barbarzyńców rekrutowały się także jednostki odpowiadającą za walkę na 
odległość. Zaliczyć do nich należy łuczników, których często werbowano spośród mieszkańców Bliskiego Wschodu – znani ze swych wysokich umiejętności byli przede wszystkim 
łucznicy syryjscy. Na ich orientalne uzbrojenie składały się: hełm stożkowy, pancerz łuskowy, nakarcznik, łuk refleksyjny, którego cięciwę napinano za pomocą specjalnego pierścienia 
(zakira) nakładanego na kciuk oraz krótki miecz. Mniejsze znaczenie aniżeli łucznikom przypisywano miotaczom kamieni, których należy odróżnić od procarzy. Ci ostatni pochodzi-
li zazwyczaj z Wysp Balearskich, chociaż znani i cenieni byli także procarze kreteńscy. Na ich uzbrojenie składały się: proca skórzana, luźny płaszcz na pociski, tunika, hełm i krótki 
miecz bądź puginał. Jako procarze służyli też zwykle Brytowie, których odróżniało noszenie długich spodni oraz skórzanej torby na amunicję. Używano dwóch rodzajów procy: do 
rzucania na znaczną odległość przeciw oddziałom skupionym w gęstym szyku na małej przestrzeni (w takiej sytuacji znaczne straty w szeregach wroga były gwarantowane) oraz do 
rzucania do bliższych celów indywidualnych. Nośność procy wynosiła do sześciuset stóp rzymskich (jedna stopa rzymska to dwadzieścia dziewięć i sześć dziesiątych centymetra). 
Rzucano kamiennymi bądź ołowianymi kulami. Generalnie rzecz ujmując, niezależnie od tego, czy mówimy do Grekach, Rzymianach lub innych jeszcze ludach, bitwy morskie roz-
strzygano na trzy sposoby. Dążono zazwyczaj do staranowania wrogich okrętów (grecki manewr – periplus), zdruzgotania ich wioseł kadłubem (diekplus) lub abordażu, czyli przenie-
sienia walki na pokład okrętu nieprzyjaciela. Aby skutecznie dokonać taranowania, okręty ustawiały się w szyk czołowy. Następnie podpływały do nieprzyjacielskich jednostek na 
bliską odległość i atakowały taranami ich burty. Później wycofywały się w celu uwolnienia taranów, po czym powtarzały wspomniane czynności. Niekiedy dążono także do okrążenia 
sił przeciwnika poprzez wykonywanie manewru oskrzydlającego. Będąc w niewielkiej odległości od okrętu wroga można było także zdruzgotać jego wiosła poprzez wpłynięcie na nie, 
gdy znajdowały się w wodzie. Należało przy tym pamiętać, aby wcześniej podnieść własne wiosła. Atak taki był możliwy po uprzednim ustawieniu okrętów w szyk liniowy, które pr-
zepływały następnie ze sporą szybkością przez ugrupowanie nieprzyjaciela. Manewr taki mogła ryzykować jedynie flota złożona z szybkich i zwrotnych jednostek. Stosowano także szyk 
obronny (kyklos) stosowany przez floty słabsze liczebnie od przeciwnika, bądź złożone z powolniejszych okrętów. Wówczas to jednostki tworzyły okrąg, ustawiając się taranami na 
zewnątrz – frontem do wroga. Rzymianie, znani z walorów swych sił lądowych, ulepszyli znacznie technikę abordażu. Aby ułatwić własnym żołnierzom przedostanie się na nieprzyja-
cielski okręt i nadać starciu morskiemu charakter bitwy na twardym gruncie, zaopatrzyli swe okręty w ruchome pomosty, tak zwane kruki (corvus). Miały one jedenaście metrów 
wysokości i jeden i dwie dziesiąte metra szerokości, z każdej strony były zabezpieczone balustradą, a dodatkowo zaopatrzone były w żelazne dzioby. Każdy taki pomost był przymoco-
wany do ośmiometrowego słupa ustawionego na dziobie okrętu. kołowrotowi, wspomnianemu słupowi oraz linom przewleczonym przez jego wierzchołek, możliwe było podnoszenie 
i opuszczanie opisanej kładki, a także obrócenie jej na dowolną burtę okrętu. Aby cała konstrukcja była stabilna, używano specjalnego kolca bądź haka (coitus) na końcu pomostu.

W Internecie 
mamy więcej 

miejsca.

Pierwszy polski portal historyczny
www.histmag.org

MAGAZYN HISTORYCZNY „MÓWIĄ WIEKI”
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Szanowni Czytelnicy!

W
lutym 1945 roku w Jałcie na Krymie przywódcy 
zwycięskiej (już prawie) koalicji antyhitlerow-
skiej spotkali się, aby uzgodnić powojenny po-
dział świata. Nie było to spotkanie przyjaciół, 

lecz raczej politycznych graczy, którym chwilowo było ze sobą 
po drodze. Na temat Polski, jak przypomina w swoim artykule 
Robert Spałek, Churchill, Roosevelt i Stalin wymienili 18 tys. 
słów. To dużo czy mało? Przywódcy ZSRR ta liczba wystarczy-
ła, by zapewnić realizację swoich interesów, dwóm pozostałym 
– by wycofać się rakiem z wcześniejszych zobowiązań wobec 
sojuszników, w tym Polski. Słowa brytyjskiego premiera, który 
uznał Jałtę za najgorsze na ziemi miejsce do przeprowadzenia 
konferencji, dla Polaków nabrały innego znaczenia.
Zaledwie kilka tygodni wcześniej, 17 stycznia 1945 roku, Ar-

mia Czerwona wkroczyła 
do zburzonej Warszawy 
(jej części po lewej stronie 
Wisły, bo Pragę czerwono-
armiści zajęli już we wrześ-
niu). W rocznicę tego wy-
darzenia, w styczniu 2014 
roku, Biuro Edukacji Pub-
licznej przeprowadziło ak-
cję pod hasłem „Na co pa-
trzyli »czterej śpiący«?”. 
Akcja dotyczyła pomnika 
Braterstwa broni („śpiący-
mi” nazywają warszawiacy 
fi gury żołnierzy), który zo-
stał zdemontowany na czas 
budowy metra i niedługo 
ma wrócić na pl. Wileński. 
Spory o symbole i ich inter-
pretacje będą pojawiać się 

zawsze, to przecież element kształtowania pamięci o przeszło-
ści. Pomnik – jak sama nazwa wskazuje – ma jej służyć. Ale czy 
da się połączyć w tym jednym pomniku niewątpliwe męstwo 
żołnierzy, którzy uwolnili Polaków od zagłady z rąk owładniętych 
szaleństwem nazizmu Niemców, z brutalnym zniewoleniem, któ-
re zafundowali Polsce chwilę potem? Czy napis „Chwała boha-
terom Armii Radzieckiej” nie kwalifi kuje tego monumentu raczej 
w szeregi upiorów antypamięci? (Notabene Armia Radziecka 
istniała dopiero od 1946 roku). Andrzej Zawistowski w swoim 
artykule wskazuje także na „lokalizacyjny kontekst” monumen-
tu, który stanął w pobliżu licznych aresztów i katowni NKWD.
To, jak trudno jest czasem jednoznacznie ocenić wydarzenia 
z przeszłości, widać wyraźnie na przykładzie płk. Ryszarda Kuk-
lińskiego. W pamięci części Polaków zapisał się jako bohater 
narodowy, dla innych pozostanie zdrajcą, który złamał daną 
przysięgę. Próbę opowiedzenia historii życia agenta „Jacka 
Stronga” podjął reżyser Władysław Pasikowski, którego fi lm 
niedawno wszedł na ekrany kin. Dziesiąta muza ma jednak swo-
je prawa i często obraz wykreowany przez popkulturę różni 
się od historycznego. O losach i motywacjach płk. Kuklińskiego 
rozmawiają Filip Gańczak i Patryk Pleskot, natomiast Grzegorz 
Majchrzak opisał swoje – historyka – wrażenia z fi lmu.
W numerze także wywiad ze świadkiem historii: Kazimierz 
Albin opowiada m.in. o swojej ucieczce z obozu koncentracyj-
nego i służbie w Armii Krajowej.
Jako dodatek specjalny dołączyliśmy płytę z fi lmem Arkadiusza 
Gołębiewskiego dokumentującym prace zespołu ekshumacyj-
nego pod kierownictwem dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka na 
warszawskich Powązkach.
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Rozstrzelany medalik 
Jesienią 1939 roku w Rudzkim Moś-
cie koło Tucholi dowódca niemieckie-
go Selbstchutzu na Pomorzu rozkazał 
„co trzeci dzień rozstrzeliwać po 40 
Polaków”. Pretekstem do egzekucji, 
w których zginęło co najmniej 236 
osób, był… pożar stodoły. O zbrodniach 
na ludności cywilnej dokonanych przez 
niemiecką formację paramilitarną zło-
żoną z Niemców mieszkających na zie-
miach polskich pisze Tomasz Ceran.
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  26 stycznia zmarł w Warsza-
wie podporucznik czasu woj-
ny Zdzisław Stefan Rachtan 
„Halny”, okupacyjne nazwisko 
Zdzisław Drzazga. Kawaler m.in. 
Krzyża Srebrnego Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari i Krzyża 
Walecznych. Honorowy obywa-
tel Wąchocka i Starachowic. Był 
ostatnim żyjącym ofi cerem Zgru-
powań Partyzanckich AK „Ponu-
ry” i I batalionu 2. pułku piechoty 
Legionów AK. W ubiegłym roku 
otrzymał nagrodę IPN „Kustosz 
Pamięci Narodowej”. Pośmiert-
nie został odznaczony Krzyżem 

Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Był jednym z twórców i założycieli niezależnego od ZBoWiD komba-
tanckiego Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK 
„Ponury”–„Nurt” i jednym z inicjatorów budowy kapliczki Matki Boskiej 
Bolesnej na Wykusie. Na bazie zdobytych doświadczeń po 1989 roku 
współtworzył Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, którego 
przez dwie kadencje był wiceprzewodniczącym.

dr Marek Jedynak
Delegatura IPN w Kielcach

oprac. Filip Gańczak

  Do 27 lutego w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janu-
sza Kurtyki „Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej 
21/25 w Warszawie można oglądać wystawę „Uczcie 
się polskiego. Solidarność, NRD i Stasi”, przygoto-
waną przez BStU, czyli urząd federalnego pełnomocnika 
ds. akt Stasi – niemiecki odpowiednik Instytutu Pamięci 
Narodowej.
W ramach ekspozycji prezentowane 
są zdjęcia z archiwów Stasi – policji 
politycznej NRD – ukazujące liczne 
przykłady graffi ti i ulotek z propol-
skimi hasłami, takimi jak „Uczcie się 
polskiego”, które pojawiły się w Nie-
mieckiej Republice Demokratycznej 
na przełomie 1980 i 1981 roku. Fo-
tografi om towarzyszą fragmenty 
raportów Stasi, dokumentujące 
nastawienie obywateli NRD wo-
bec NSZZ „Solidarność”: szacu-
nek, podziw, a nawet zazdrość. Chociaż 
niektóre opinie świadczą o antypolskich uprzedzeniach, 
dla wielu mieszkańców wschodnich Niemiec „karnawał 
Solidarności” był wydarzeniem pozytywnym – przynosił 
nadzieję na zmiany, zachęcał do angażowania się w działal-
ność opozycyjną, dodawał odwagi. Wystawa ukazuje róż-
ne formy demonstrowania solidarności z polskimi związ-
kowcami oraz rolę, jaką Solidarność odegrała w obaleniu 
systemu komunistycznego w Europie.

  Rozpoczęła się XIII edycja nagrody IPN 
„Kustosz Pamięci Narodowej”. 
Zapraszamy do zgłaszania kandy-
datów.
Nagroda przyznawana jest corocznie in-
stytucjom, organizacjom społecznym i oso-
bom fi zycznym za szczególnie aktywny wkład 
w upamiętnienie historii Narodu Polskiego w la-
tach 1939–1989, a także za działalność publiczną 
zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci 
Narodowej. Laureatów wyłania kapituła, na czele 
której stoi prezes IPN. Nagroda ma charakter 
honorowy – laureaci otrzymują tytuł Kustosza 
Pamięci Narodowej.
Zainteresowane instytucje, organizacje społeczne i oso-
by fi zyczne zachęcamy do wypełnienia wniosku o przy-
znanie nagrody i przesłanie go do 14 marca na adres 
kustosz@ipn.gov.pl. Wniosek powinien zawierać dane oso-
bowe kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadnia-
jących przyznanie nagrody, a także zgodę kandydata na 
zgłoszenie (w przypadku kandydatur pośmiertnych – zgodę 
najbliższej rodziny). W przypadku zgłoszenia kandydatury 
własnej należy przedstawić co najmniej jedną rekomen-
dację instytucji, organizacji społecznej lub osoby fi zycznej.
Spośród nadesłanych propozycji zostanie wyłonionych 
pięciu laureatów. Uroczystość wręczenia nagród odbę-
dzie się w czerwcu na Zamku Królewskim w Warsza-
wie. Szczegółowych informacji udzielają Krzysztof Pytka 
(tel. 22  581 87 45, krzysztof.pytka@ipn.gov.pl) 
oraz Krzysztof Gottesman (tel. 22 581 85 75, 
krzysztof.gottesman@ipn.gov.pl).

  30 stycznia odbyła się w Warszawie doroczna gala wręczenia 
nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W tym roku po raz 
pierwszy została przyznana nagroda im. Janusza Kurtyki za 
najlepszą publikację o tematyce historycznej. Laureatką została
Patrycja Gruszyńska-Ruman, autorka reportażu radiowego 
„Szczęśliwy żywot Michała Wysockiego”.
Tytułowy bohater to kierowca karetki pogotowia, który w maju 1983 
roku wiózł skatowanego przez milicjantów Grzegorza Przemyka, syna 
opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej. Wysocki został wkrótce fał-
szywie oskarżony o spowodowanie śmierci Przemyka i po brutalnym 
śledztwie skazany na 2,5 roku więzienia. Jury doceniło autorkę re-
portażu za „rzetelne udokumentowanie bezcennej relacji człowie-
ka, który był przedmiotem i ofi arą manipulacji politycznej”. Jurorów 
przekonały również walory warsztatowe audycji – „doskonała rea-
lizacja, muzyka i montaż”.
Nagrodę im. Janusza Kurtyki, zmarłego w katastrofi e smoleńskiej 
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, wręczył jego następca dr Łu-
kasz Kamiński. Patrycja Gruszyńska-Ruman otrzymała talon na sto 
książek i gier wydanych przez IPN. – Mam nadzieję, że będę z nich 
czerpała inspirację do dalszych prac – powiedziała laureatka.
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7 lutego 1979: W Brazylii zmarł 
Josef Mengele, nazywany „Aniołem 
Śmierci” z Auschwitz, uważany za jed-
nego z najokrutniejszych nazistowskich 
zbrodniarzy wojennych.
Mengele, rocznik 1911, był niemieckim 
doktorem nauk medycznych. W latach 
trzydziestych wstąpił do NSDAP i SS. 
W szeregach Waffen-SS wziął udział 
w wojnie przeciwko ZSRR. Wiosną 
1943 roku został awansowany do stop-
nia SS-Hauptsturmführera (kapitana) 
i skierowany do obozu koncentracyjne-
go Auschwitz. Odpowiadał m.in. za se-
lekcję zwożonych do obozu Żydów, de-
cydując, kto nadaje się do pracy, a kogo 
przeznaczyć do natychmiastowej likwi-
dacji w komorze gazowej. Prowadził 
również bestialskie pseudomedyczne 
eksperymenty na więźniach, takie jak 
amputacje bez znieczulenia, transfuzje 

wielkiej ilości krwi czy umyślne zakaża-
nie ran. W 1945 roku Mengele został 
zatrzymany przez Amerykanów, ale – 
choć fi gurował już na listach zbrodnia-
rzy wojennych – nie został rozpoznany 
i szybko wyszedł na wolność. Do 1949 
roku żył pod zmienionym nazwiskiem 
w Bawarii. Udało mu się wyemigrować 
do Argentyny, skąd przeniósł się do Pa-
ragwaju, a następnie Brazylii. Skutecz-
nie unikał osądzenia. Zmarł w trakcie 
kąpieli w oceanie – prawdopodobnie 
utopił się wskutek udaru mózgu. Zos-
tał pochowany jako Wolfgang Gerhard. 
W 1985 roku jego szczątki zostały eks-
humowane. Siedem lat później badania 
DNA ostatecznie potwierdziły tożsa-
mość zbrodniarza.

Kalendarium4

14 lutego 1919: Wojciech Trąm-
pczyński został wybrany na marszałka 
Sejmu Ustawodawczego.
Trąmpczyński, z wykształcenia prawnik, 
przez wiele lat był związany z narodo-
wą demokracją. Od 1901 roku zasia-
dał w radzie miejskiej Poznania. W roku 
1910 został posłem do sejmu pruskiego, 
a dwa lata później – dodatkowo do nie-
mieckiego Reichstagu. Przeciwstawiał 
się polityce germanizacyjnej, a w czasie 
I wojny światowej protestował przeciw-
ko wykorzystywaniu Polaków do pracy 
przymusowej. W obliczu klęski wojennej 
Niemiec opowiedział się za włączeniem 
ziem zaboru pruskiego do odradzającej 
się Rzeczypospolitej. Kierował władzami 
politycznymi zakończonego sukcesem 
Powstania Wielkopolskiego. Jako były 
poseł do Reichstagu Trąmpczyński zo-
stał dokooptowany do Sejmu Ustawo-
dawczego RP. Został jego marszałkiem, 
pokonując kandydata ludowców Win-
centego Witosa. Oświadczył wówczas, 
że rezygnuje z przynależności do jakiej-
kolwiek partii politycznej. Sprzeciwił się 
powieszeniu w sali obrad krzyża – wbrew 
oczekiwaniom posłów prawicy, z której 
się wywodził. W roku 1920 – w decy-
dującym okresie wojny z bolszewikami 
– należał do Rady Obrony Państwa. Ode-
grał też znaczącą rolę w przygotowaniu 
demokratycznej konstytucji marcowej 
z 1921 roku. W latach 1922–1927 pełnił 
funkcję marszałka Senatu. Był przeciwni-
kiem przewrotu majowego, dokonanego 

1 lutego 1944: W zamachu przeprowadzonym przez Armię Krajową zginął 
Franz Kutschera, szef SS i policji dystryktu warszawskiego.
SS-Brigadeführer Kutschera, nazywany „katem Warszawy”, był odpowiedzialny za 
niemiecki terror okupacyjny, zwłaszcza uliczne egzekucje, w których zginęły setki osób. 
Rozkaz likwidacji Kutschery wydał płk August Emil Fieldorf „Nil”, szef Kedywu Komendy 
Głównej AK. Akcję przeprowadził oddział specjalny „Pegaz”. Kutschera został zastrzelo-

ny w Alejach Ujazdowskich 
w Warszawie – w drodze 
do pracy. W trakcie uciecz-
ki lub w wyniku ran zginęło 
czterech uczestników za-
machu, w tym dowodzą-
cy zespołem Bronisław 
Pietraszewicz „Lot”. Do-
datkowo – w odwecie za 
śmierć Kutschery – w cią-
gu dwóch tygodni Niemcy 
rozstrzelali kilkaset osób. 
Później jednak okupacyjny 
terror w mieście wyraźnie 
zelżał. Sytuacja taka utrzy-
mywała się aż do wybuchu 
Powstania Warszawskiego.
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 Ð Wojciech Trąmpczyński (1860–1953), 
kawaler Orderu Orła Białego

 Ð Josef Mengele

 Ð Pogrzeb Franza Kutschery, kondukt na pl. Józefa Pił-
sudskiego

w 1926 roku przez Józefa Piłsudskiego. Za-
razem jednak nie chciał przedłużania walk 
przez wojska wierne centroprawicowe-
mu rządowi. W latach 1928–1935 z list 
endecji ponownie zasiadał w sejmie. Pięt-
nował naruszanie przez piłsudczyków pra-
worządności, ograniczanie autonomii uni-
wersytetów i niezawisłości sędziowskiej. 
Po niemieckiej napaści na Polskę Trąmp-
czyński został wysiedlony do Generalnego 
Gubernatorstwa. Od 1945 roku ponownie 
mieszkał w Poznaniu. Został pochowany 
na tamtejszym cmentarzu Jeżyckim. Od 
1987 roku szczątki marszałka spoczywają 
na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.
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oprac. Filip Gańczak

8 lutego 1969: Sąd Woje-
wódzki dla m.st. Warszawy ogłosił 
kolejne wyroki wobec liderów zbun-
towanej młodzieży. Adam Michnik zo-
stał skazany na trzy lata więzienia, 
Henryk Szlajfer i Barbara Toruńczyk 
– na dwa, a Wiktor Górecki – na dwa-
dzieścia miesięcy.
Cała czwórka była kojarzona z tzw. 
środowiskiem komandosów – lewi-
cowych studentów, często wywo-
dzących się z rodzin działaczy komu-
nistycznych, niezadowolonych jednak 
z polityki władz PRL. Za swoje autorytety komandosi uważali Jacka Kuronia i Karola 
Modzelewskiego – represjonowanych autorów krytycznego Listu otwartego do 
Partii. Stając w ich obronie, sami narazili się na szykany. Michnik i Szlajfer zostali 
w marcu 1968 roku relegowani z Uniwersytetu Warszawskiego. Pretekstem było 
poinformowanie przez nich francuskiego dziennikarza o demonstracji przeciw 
zdjęciu ze sceny Teatru Narodowego Dziadów Adama Mickiewicza w reż.  Kazi-
mierza Dejmka. Studencki wiec na UW, zorganizowany 8 marca m.in.  w geście 
solidarności z Michnikiem i Szlajferem, został brutalnie rozpędzony. W ślad za tym 
poszły liczne aresztowania, procesy i wyroki. Większość skazanych opuściła więzie-
nia latem 1969 roku – w wyniku amnestii ogłoszonej z okazji ćwierćwiecza Polski 
Ludowej. „Konsekwencją przedterminowych zwolnień […] były nakazy pracy, jakie 
otrzymywali byli studenci, oraz ograniczone możliwości kontynuowania studiów, 
zwykle na innej uczelni i nierzadko na studiach zaocznych” – pisze w książce Pol-
ski rok 1968 prof. Jerzy Eisler. Część komandosów w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych aktywnie działała w demokratycznej opozycji.

9 lutego 1984: W pobliżu Sławęcina 
na Kujawach Roman Bartoszcze odnalazł cia-
ło swojego brata Piotra. Obaj byli czołowymi 
działaczami rolniczej Solidarności.
Piotr Bartoszcze, absolwent szkoły zawodowej 
w Inowrocławiu, był właścicielem gospodarstwa 
rolnego, które przejął po rodzicach. W latach 
siedemdziesiątych należał do Związku Młodzieży 
Wiejskiej. Gdy w roku 1980 władze PRL zgodziły 
się na utworzenie niezależnych związków zawo-
dowych, czynnie włączył się w żmudne starania 
o rejestrację chłopskiej Solidarności. 17 kwiet-
nia 1981 roku był sygnatariuszem porozumień 
bydgoskich, w których wyniku został zarejes-
trowany NSZZ Rolników Indywidualnych „Soli-
darność”. Bartoszcze był w tym czasie rozpra-
cowywany przez Komendę Wojewódzką Milicji 
Obywatelskiej w Bydgoszczy w ramach sprawy 

obiektowej o kryptonimie „Spółdzielnia”. W trakcie stanu wojennego ukrywał się, 
jednak ostatecznie nie uniknął internowania. Od 13 września do 23 listopada 1982 
roku był przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Mielęcinie koło Włocławka. 
Po wyjściu na wolność działał jako wydawca oraz – wraz z ojcem i bratem – kol-
porter podziemnego pisma „Żywią i Bronią”. Współpracował z Ogólnopolskim 
Komitetem Oporu Rolników. Był wielokrotnie przesłuchiwany i poddawany rewi-
zjom. 7 lutego 1984 roku zaginął. Jego ciało – ze śladami bicia i duszenia – leżało 
w studzience melioracyjnej. Wiele wskazuje na to, że został zamordowany przez 
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Śledztwo dwukrotnie jednak umarzano 
– w maju 1984 i w 1995 roku.
W 2006 roku Piotr Bartoszcze został pośmiertnie odznaczony przez prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
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28 lutego 1944: W Hucie Pieniackiej 
zostało zamordowanych kilkuset Polaków. 
Była to jedna z najkrwawszych akcji pacy-
fi kacyjnych dokonanych przez oddziały SS.
Wieś Huta Pieniacka – w II RP leżąca w wo-
jewództwie tarnopolskim – w czasie II woj-
ny światowej stała się polską placówką sa-
moobrony przed Ukraińską Powstańczą 
Armią. Ukrywała się tu również grupa Ży-
dów. 23 lutego 1944 roku w okolicy poja-
wił się pododdział 4. pułku policyjnego SS, 
uformowanego z ukraińskich ochotników 
do 14. Dywizji Waffen-SS „Galizien”. Pola-
cy – sądząc, że mają do czynienia z prze-
branymi upowcami – zaatakowali, zabijając 
dwóch ukraińskich żołnierzy SS. Pięć dni 
później Niemcy zorganizowali karną eks-
pedycję, która zrównała wioskę z ziemią, 
mordując kilkuset cywilnych mieszkańców 
– rozstrzeliwanych lub palonych żywcem. 
Akcją dowodził Niemiec Siegfried Binz. 
„Była to więc typowa niemiecka pacyfi kacja, 
w tym akurat przypadku dokonana rękami 
ukraińskich żołnierzy SS” – podsumowuje 
dr hab. Grzegorz Motyka, autor książki Od 
rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konfl ikt 
polsko-ukraiński 1943–1947. W zbrodni – 
poza ukraińskimi ochotnikami z 4. pułku po-
licyjnego – prawdopodobnie uczestniczyli 
członkowie UPA z okolicznych miejscowości.

 Ð Piotr Bartoszcze (1950–1984)

13–16 lutego 1919: Pod Berezą Kar-
tuską doszło do starcia żołnierzy Wojska Pol-
skiego z oddziałem bolszewickim.
W momencie zakończenia I wojny światowej 
(1918) na obszarze dzisiejszej Białorusi wciąż 
znajdowały się liczne wojska niemieckie. Stop-
niowo jednak wycofywały się. Na opuszczane 
tereny wkraczała od wschodu Armia Czerwo-
na, od zachodu podeszło zaś Wojsko Polskie. 
Rankiem 13 lutego 1919 roku (niektóre źródła 
podają inną datę – 14 lub 16 lutego) kilkudzie-
sięcioosobowy oddział polskich żołnierzy pod 
dowództwem kpt. Piotra Mienickiego doko-
nał wypadu na przeważające siły bolszewickie 
pod Berezą. Potyczka zakończyła się zdobyciem 
miasteczka przez Wojsko Polskie. Do polskiej 
niewoli dostało się osiemdziesięciu żołnierzy 
bolszewickich. Brytyjski historyk Norman Da-
vies starcie pod Berezą Kartuską uważa za po-
czątek wojny polsko-bolszewickiej. Mniej więcej 
w tym samym czasie Polacy wyparli bolszewi-
ków z miasteczka Mosty i osady Maniewicze. 
Wcześniej – już w styczniu 1919 roku – Armia 
Czerwona i nieregularne oddziały polskiej sa-
moobrony toczyły walki o Wilno.
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„Czytając rozprawy i rozważania na temat kryzysu w dzie-
dzinie gospodarczej, politycznej i społecznej, nie możemy 
się oprzeć pesymistycznemu wnioskowi, że wszyscy au-
torowie, którzy na ten temat piszą, i którzy o nim myślą, 
ślizgają się po powierzchni zjawisk, a nie wchodzą w głąb. 
Dają trafne diagnozy choroby, albo nawet rozsądne rady, 
jak usuwać braki w poszczególnych dziedzinach życia 
zbiorowego. Mają jednak zawsze jedną lukę: nie sięgają 
do prawdziwych przyczyn i źródeł »kryzysu«, albo sięga-
jąc do nich, nie ogarniają całości” – cytowała ks. dr. Jana 
Piwowarczyka „rodzina polska” w numerze 2 z lu-
tego 1936 roku. Wydawany przez palotynów miesięcznik 
podjął temat dążenia człowieka do osiągnięcia „szczęścia 
na własną rękę, według swoich planów – w oderwaniu 
od planu tej Istoty Wszechpotężnej, która kieruje losem 
całego globu i całej natury”. Takie podejście do życia, zda-
niem „Rodziny Polskiej”, doprowadziło ówczesny świat 
do chaosu – do krwawych wojen, nienawiści wśród na-
rodów, różnego rodzaju nieszczęść. „Obecnie dominują 
w narodach europejskich teorie, wprowadzone w życie 
– o charakterze socjalistycznym. Eksperyment w Rosji, 
próby ubóstwienia państwa w różnych krajach, kolekty-
wizm i zmechanizowanie jednostki, zmaszynowanie prze-
jawów codziennego życia – wszystkie te próby, które się 
odbywały w naszych czasach i przed naszymi oczami – 
usiłują wprowadzić rzekome szczęście do społecznego 
życia, przez utrwalenie zorganizowanego materialnego 
bytowania człowieka tu na ziemi”. Pismo przestrzega-
ło przed takim odbieraniem rzeczywistości i apelowało: 
„Człowieku, nowoczesny, pyszny i tragikomiczny pigmeju, 
który uroiłeś sobie, że maszyną, mocą techniczną, cyfrą 
i liczbą i siłą obliczeń, zdobędziesz na ziemi szczęście – 
łudzisz się! Ani twego serca głodu, ani twego strachu 
przed śmiercią żaden na świecie kolektyw, racjonalizacja, 
mechanizacja – nie ukoją!”. Jednak nie wszyscy ówcześni 
przywódcy tak myśleli, o czym świat miał się niebawem 
przekonać.

2 lutego 1936 roku

O zagrożonym rozwoju uzdrowisk, ważnej gałęzi polskiej 
gospodarki, donosiły „nowiny podhalańskie” 
w numerze 3 z 12 lutego 1939 roku. Wydawany w Nowym 
Sączu periodyk informował: „Ciężko uwierzyć w kursujące 
wiadomości, jakoby Komitet Ekonomiczny Ministrów, ob-
radujący ostatnio nad ustaleniem ogólnych wytycznych 
akcji kredytowo-budowlanej na rok 1939, wyeliminował 
uzdrowiska z możliwości korzystania z pomocy fi nansowej 
Rządu na cele budownictwa mieszkaniowego”. Jak za-
uważyła redakcja, uzdrowiska od wielu lat korzystały z po-
mocy Państwowego Funduszu Budowalnego, co dodatnio 
wpływało na ich rozwój (powstawały nowe pensjonaty, 
hotele itd.). W roku wybuchu II wojny światowej miało się 
to jednak diametralnie zmienić, mimo że – jak podkreślały 
„Nowiny” – „uzdrowiska mają teoretycznie zagwaranto-
wane obowiązującą do dziś dnia ustawą uzdrowiskową 
specjalną opiekę Państwa oraz prawo korzystania z od-
powiedniej pomocy ze strony Skarbu Państwa”. Mimo to 
władze dążyły do tego, aby pomoc kredytowa państwa 
obejmowała wyłącznie domy „o najmniejszych mieszka-
niach 1 i 2-izbowych”, co miało rozwinąć budownictwo 
robotnicze kosztem uzdrowisk. Redakcja przestrzegała 
przy tym przed negatywnymi skutkami takich decyzji: 
„Słusznym jest niewątpliwie, że Rząd w powyższej swej 
decyzji ograniczył się do zaspokojenia najpilniejszych po-
trzeb państwowych i kierował się hierarchią ogólnych 
potrzeb budownictwa mieszkaniowego w kraju. Należy 
jednak zważyć, że w momencie, kiedy wyższa racja stanu 
i cała opinia publiczna domaga się od uzdrowisk zapew-
nienia krajowi gospodarczych korzyści, czerpanych obfi -
cie przez inne państwa z ruchu obcych w danych krajach 
i rozwijania w tym celu zaniedbanej dotąd propagandy 
uzdrowiska na terenie państw obcych – niemożliwą jest 
rzeczą zaprzestanie przez uzdrowiska niezbędnych inwe-
stycji i wstrzymanie ich rozwoju”. „Nowiny” miały jednak 
nadzieję, że „Rząd w uznaniu słusznych postulatów i zna-
czenia uzdrowisk dla ogólnego gospodarstwa narodowe-
go, znajdzie inną formę umożliwiającą zaspokojenie ich 
słusznych, a nawet palących potrzeb”.

12 lutego 1939 roku
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O współpracy Kościoła katolickiego z władzami Polski Lu-
dowej pisali Stanisław Stomma i Jerzy Turowicz w ar-
tykule Eksperyment  polski, opublikowanym na łamach 
„tygodnika powszechnego” w numerze 5 z 3 lu-
tego 1952 roku. Na wstępie autorzy poddali krytyce wrogi 
stosunek katolików do komunistów w okresie międzywo-
jennym, żywiąc nadzieję, że w nowej sytuacji społeczno-
-politycznej, w jakiej znalazła się Polska po 1945 roku, wza-
jemne relacje ulegną poprawie. Pierwszym symptomem 
zachodzących zmian miało być porozumienie Episkopatu 
Polski z komunistycznym Rządem Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zawarte w Krakowie 14 kwietnia 1950 roku, które 
regulowało szereg kwestii, takich jak np. poszanowanie 
przez katolików prawa i władzy państwowej czy też prze-
ciwstawianie się Episkopatu wrogiej Polsce działalności, 
a w szczególności „antypolskim i rewizjonistycznym wy-
stąpieniom części kleru niemieckiego”. Publicyści oceni-
li porozumienie w następujący sposób: „Widzimy w tym 
zwycięstwo rozumu nad nastrojami emocjonalnymi oraz 
przejaw dojrzałego poczucia odpowiedzialności za Pol-
skę. Dylemat rysował się jasno, trzeba było wybierać: we-
wnętrzna walka polityczna na tle religijnym, rozdziera-
jąca naród polski, albo rozsądne wzajemne ustępstwa”. 
Podpisanie porozumienia pokazało, zdaniem autorów, że 
„walka między obozem rewolucji i Kościołem nie jest jakąś 
fatalistyczną nieodwracalną koniecznością socjologiczną”. 
I dalej: „Zagadnienie katolicyzm-komunizm mało nastrę-
cza okazji do optymizmu. Ale znowuż wystrzegać się na-
leży fatalizmu i to fatalizmu negatywnego w patrzeniu na 
stające się procesy historyczne. Mówi się o »chrzczeniu 
komunizmu«, rozumiejąc przez to połączenie socjalistycz-
nego programu społecznego z moralnością i metafi zyką 
chrześcijańską. Koncepcję taką marksiści odrzucą z obu-
rzeniem”. Ale nie Stomma i Turowicz, którzy mieli nadzieję, 
że ten swoisty „polski eksperyment”  okaże się punktem 
zwrotnym.  „Być może determinizm faktów – przekonywali 
publicyści – będzie tak silny, że tu znajdzie swój początek 
nowy stosunek rewolucyjnego obozu marksis towskiego 
do chrześcijaństwa i Kościoła”. Następne dziesięciolecia 
pokazały, że nie znalazł…

3 lutego 1952 roku

„Władcy moskiewscy zrozumieli, że zamierzonych celów 
nie osiągną jedynie siłą zbrojną. Dlatego też chwytają się 
podstępu i ostatnio coraz częściej występują na widow-
nię z nowym kłamstwem” – donosiły „nowiny” w nu-
merze 77 z lutego 1944 roku. Tym nowym „kłamstwem”, 
zdaniem wydawanej w Warszawie „gadzinówki” przezna-
czonej dla mieszkańców wsi w Generalnym Gubernator-
stwie, była zapowiedź Józefa Stalina o zmianie konstytucji 
Związku Sowieckiego. „Polakom nikt nie wmówi, aby mor-
dercy z Katynia, ci sami, którzy strzałem w kark wymor-
dowali kwiat armii polskiej, mogli teraz żywić jakieś dobre 
zamiary w stosunku do Polski i Polaków. Dla nas Moskwa 
pozostanie raz na zawsze wrogiem śmiertelnym, gdyż nic 
i nikt nie zdoła wymazać z pamięci naszego narodu ani 
»czerwonego panowania«  w Galicji w czasie okupacji so-
wieckiej, ani też mogił katyńskich. Obecnie Stalin wymyślił 
nowe kłamstwo. Zmienia on konstytucję i pragnie uczynić 
z Sowietów rodzaj państwa demokratycznego, rzekomo 
zupełnie niepodobnego do dzisiejszej bolszewickiej Rosji”. 
Odtąd wszystkie republiki sowieckie, związane sojuszem 
w ramach unii, miały „prowadzić własne życie państwo-
we, […] posiadać własne armie i własnych przedstawicieli 
zagranicznych”. A wszystko po to, aby władze na Kremlu 
na arenie międzynarodowej mogły być dodatkowo repre-
zentowane przez poszczególne republiki. Zależna od nie-
mieckiego okupanta redakcja „Nowin” ostrzegała: „Unia 
sowiecka zamierza podbić i wcielić w swe granice kraje 
bałtyckie, wschodnie ziemie polskie i ziemie południowo-
-wschodniej Europy. Zmiana konstytucji może ułatwić 
Moskwie wytłumaczenie się przed światem z tych pla-
nów zaborczych. Jeżeli na przykład chodzi o wschodnie 
kresy Polski, to Stalin może powiedzieć, że przecież to 
nie on chce zająć nasze ziemie wschodnie, ale pretensje 
wysuwa jakaś tam republika ukraińska czy białoruska”. 
„Jeżeli Stalin myślał, że przede wszystkim Polaków uda 
mu się okłamać nową bajeczką, to grubo się pomylił. Pol-
ski robotnik i rolnik, tak samo jak i polski inteligent rozu-
mie, że bolszewizm równa się dla nas śmierć”. Podobnie 
myślał także o nazizmie. O tym jednak redakcja gazetki 
ściennej już nie pisała…

luty 1944 roku

dr Mariusz Żuławnik – historyk, 
naczelnik Wydziału Informacji i Sprawdzeń BUiAD IPN
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Wybór pułkownika  
Kuklińskiego
Krzysztof Gottesman

Kim był człowiek, wokół któ-
rego nagromadziło się tyle 
kontrowersji? Musiał rze-
czywiście być kimś wyjąt-

kowym i bardzo ważnym. Ameryka-
nie uważali go za jednego ze swoich 
najważniejszych agentów w krajach 
komunistycznych, uhonorowali wyso-
kim odznaczeniem i nadali stopień ofi-
cerski. Komuniści zaś skazali zaocznie 
na karę śmierci.

Urodził się w 1930 roku w War-
szawie. Jego ojciec, zaangażowany 
w konspirację, zginął w niemieckim 
obozie w Sachsenhausen. Jako siedem-
nastoletni chłopak Kukliński wstąpił 
do wojska, jako absolwent Oficerskiej 
Szkoły Piechoty szybko zdobywał ko-
lejne stopnie. W 1964 roku ukończył 
Akademię Sztabu Generalnego, studio-
wał w sowieckiej Akademii im. Kli-
menta Woroszyłowa. Służył w Sztabie 
Generalnym, miał dostęp do najwięk-
szych tajemnic, nie tylko polskich, ale 
całego zdominowanego przez Sowie-
tów Układu Warszawskiego. Znał jego 
plany agresji na Zachód, wiedział, jaki 
los czekałby Polaków, gdyby zostały 
zrealizowane, bo ewentualna wojna 
nuklearna w Europie toczyłaby się nie-
mal wyłącznie na polskim terytorium. 
Ta wiedza skłoniła go na początku lat 
siedemdziesiątych do nawiązania kon-

 Dziesięć lat temu, 11 lutego 2004 roku, w szpitalu w USA  
 zmarł płk Ryszard Kukliński, oficer ludowego Wojska Polskiego,  
 który przekazywał Amerykanom największe sekrety Układu  
 Warszawskiego. Na ekrany kin w całej Polsce wszedł właśnie film  
 Władysława Pasikowskiego opowiadający historię pułkownika.  
 Dyskusja „Kukliński: bohater czy zdrajca?” odżywa na nowo. 

taktów z Amerykanami. Przez dziesięć 
lat współpracy przekazał CIA ponad 
czterdzieści tysięcy stron dokumen-
tów – plany użycia przez Sowietów 
broni nuklearnej, rozmieszczenia obro-
ny przeciwlotniczej, dane techniczne 
najnowszego uzbrojenia, także plany 
wprowadzenia w Polsce stanu wojen-
nego. W listopadzie 1981 roku, wo-
bec grożącego Kuklińskiemu niebez-
pieczeństwa, Amerykanie ewakuowali 
go wraz z całą rodziną.

W 1984 roku sąd wojskowy w War-
szawie skazał go zaocznie na karę 
śmierci. W tym czasie Kukliński 
mieszkał w ukryciu w różnych miej-
scach Ameryki, pisał raporty na bie-
żąco oceniające sytuację. W niewyjaś-
nionych do dziś okolicznościach stracił 
obu synów.

W Polsce – mimo wyroku śmierci 
– o pułkowniku długo panowało mil-
czenie. Dopiero gdy w czerwcu 1986 
roku napisał o nim „Washington Post”, 
do natarcia przystąpił Jerzy Urban, ów-
czesny rzecznik rządu. Ocenił Kukliń-
skiego jako zwykłego szpiega działają-
cego z niskich pobudek. On sam głos 
zabrał w roku 1987, udzielając parys
kiej „Kulturze” obszernego wywiadu 
pod tytułem Wojna z narodem. Tekst 
został przedrukowany w kilkunastu 
wydawnictwach podziemnych. Puł-

kownik ludowego Wojska Polskiego, 
który przekazywał Amerykanom naj-
większe tajemnice, stawał się powo-
li tematem dyskusji w Polsce. Bardzo 
trudnej dyskusji. Po 1989 roku, już 
w warunkach wolności, spory o Ku-
klińskiego rozgorzały z nową siłą. 
Wtedy pojawiło się zasadnicze pyta-
nie, które z czasem stało się hasłem: 
„Pułkownik Kukliński: bohater czy 
zdrajca?”.

Jak wielkim kłopotem dla współ-
czesnych ocen jest Kukliński, poka-
zują już komplikacje z uporządkowa-
niem jego statusu prawnego. Polska 
najpierw złagodziła mu – na mocy 
szerszej amnestii – karę śmierci do 25 
lat więzienia, później wyrok uchyliła, 
by w końcu – w 1997 roku – śledztwo 
umorzyć, uznając, że działał w stanie 
wyższej konieczności. Uzasadnienie 
jednak pozostało tajne. Do Polski mógł 
Kukliński przyjechać dopiero w 1998 
roku. Ci, którzy tę wizytę pamiętają, 
wspominają dziwną atmosferę, nie tyl-
ko gesty uznania i sympatii, honoro-
we obywatelstwa Krakowa i Gdańska, 
lecz także amerykańskich ochroniarzy 
z bronią gotową do strzału, szczelnie 
otaczających drobnego Kuklińskiego, 
i pochodzące z różnych stron głosy co 
najmniej wątpliwości. Badania opinii 
publicznej pokazywały zróżnicowane 
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oceny działalności Kuklińskiego. Czy 
tak wracają bohaterowie i zwycięzcy?

Nie jestem człowiekiem naiwnym. 
Tym bardziej gdy chodzi o świat wy-
wiadu i sekrety szpiegowskiego rze-
miosła. Życiorys Kuklińskiego na 
pewno kryje tysiące tajemnic, miejsc 
nieodkrytych, szczelnie chronionych 
zarówno przez Sowietów, jak i Pola-
ków czy Amerykanów.

wiec 1989. Czy PRL realizowała pol-
ski interes narodowy, czy była częścią 
sowieckiego porządku? Czy – jak to 
pytanie kiedyś sformułował Zbigniew 
Brzeziński – było to autentyczne pań-
stwo polskie, czy też bezwolny satelita? 
Czy wobec tego sprzeciwianie się mu 
było legalne, czy też nielegalne?

To trudne pytania. Nawet trochę de-
magogiczne. Gdzie jest granica niepo-

PRL była dla mnie tworem niejed-
noznacznym. Zwłaszcza w różnych 
okresach swego istnienia. Były sfe-
ry życia, w których realizowanie pol-
skiego interesu było możliwe. Wiele, 
jeśli nie wszystko, zależało od po-
szczególnych ludzi, od ich wyborów. 
Wydaje się, że dla żołnierzy zawodo-
wych, zwłaszcza na takim stanowis
ku, jakie pełnił Kukliński, wybór był 

Rys
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Ale zasadniczy spór nie o to się to-
czy. Na pewno nie o tajemnice jego ży-
ciorysu i misji. Nie o to, czy Kukliński 
brał pieniądze od Amerykanów, czy 
nie. Nie najważniejsze, jestem o tym 
przekonany, w tym sporze jest też to, 
dlaczego Amerykanie nie przekazali 
Solidarności planów wprowadzenia 
stanu wojennego.

Spór dotyka – i dlatego jest tak trudny 
do rozstrzygnięcia – oceny komuniz mu 
i PRL, czym był okres w historii Polski 
rozciągający się od 1944 roku po czer-

słuszeństwa? Jak miał na takie pytanie 
odpowiedzieć lekarz czy inżynier i jak 
pokierować swoim życiem?

Ale – według mnie – w przypadku 
Kuklińskiego odpowiedź na nie jest 
łatwiejsza. Więcej, gdyby Kukliński 
swojej niebezpiecznej misji nie podjął, 
stałby do dziś po przeciwnej stronie ba-
rykady. Wprowadzałby zapewne stan 
wojenny i długo później uzasadniał tę 
decyzję. I pewnie uważał za zdrajcę ja-
kiegoś innego „Kuklińskiego”, gdyby 
się taki znalazł.

czarnobiały. Dlatego tak surowa jest 
moja ocena gen. Jaruzelskiego i dlate-
go nie uważam pułkownika za zdraj-
cę. Przeciwnie, uważam, że dobrze 
zasłużył się wolnej Polsce. Dziś jego 
prochy spoczywają na wojskowym 
cmentarzu na warszawskich Powąz-
kach obok Jacka Kuronia i Bronisława 
Geremka. Ich drogi życiowe też nie 
były proste.

Krzysztof Gottesman – dziennikarz, publicysta, 
pracownik Wydziału Komunikacji Społecznej IPN
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WWarszawa, 27 września 
1967 roku. Figurantka 
– Izabella Czartoryska 
herbu Pogoń Litewska, 

urodzona 17 marca 1942 roku w Na
wojowej, córka Adama Czartoryskie
go i Jadwigi StadnickiejCzartoryskiej, 
wnuczka księcia Witolda Czartorys
kiego, właściciela majątku Pełkinie 
koło Jarosławia. Figurant – Jean Caillot,
syn Pierre’a i Clotilde z Gourdon Ca
illotów, urodzony 11 listopada 1936 
roku we Francji. Attaché handlowy 
w ambasadzie Francji. W kartotece 
fi guruje pod pseudonimem »Cokół«. 
Podczas pobytu w Polsce obserwowa
ny przez 73 dni. Na podstawie komu
nikatów z tego okresu uważa się, że 
»Cokół« prowadził bardzo ożywiony 
tryb życia. Zawierał dużo znajomoś ci 
z osobami reprezentującymi różne za
wody i środowiska. Samochodem jeź
dzi bardzo szybko, co jest kłopotem dla 
pracowników resortu prowadzących 
obserwację za fi gurantem. Zlecenie ob
serwacji pod kryptonimem »Cokół«: 
dokonać rejestracji ślubu Izabelli Czar
toryskiej z obywatelem francuskim 
Jeanem Caillotem, który odbędzie się 
7 października 1967 roku. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na przybyłych 
na uroczystość gości, w szczególności 
na osoby z kręgu najbliższej rodziny 

„
i przyjaciół Czartoryskich oraz pra
cowników przedstawicielstw zachod
nich ambasad i instytucji. Zadanie 
proponuję wykonać w sposób jawny 

przy zastosowaniu kamery fi lmowej 
16 mm. Po dokonanej rejestracji go
towy fi lm przedłożyć kierownictwu 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” 

I ŻYLI DŁUGO 
I SZCZĘŚLIWIE…  
radosław poboży

Rzadko się zdarza, aby materiał 
operacyjny SB mógł się po latach 
okazać miłą pamiątką rodzinną. 
W jednym przypadku tak się stało.
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– tak mogło wyglądać zlecenie na wy
konanie dokumentacji fi lmowej ślubu 
Izabelli Czartoryskiej i Jeana Caillota.

W archiwum Instytutu Pamięci 
Narodowej, oprócz materiałów ak
towych dotyczących pobytu Jeana 
Caillota w Polsce, zachowało się na
granie fi lmowe opatrzone kryptoni
mem „Cokół”. Zawiera sfi lmowane 
zawiadomienie o ślubie wraz z listą 
zaproszonych osób, a także przyjazd 
państwa młodych do kościoła św. Mar
cina w Warszawie przy ulicy Piwnej, 
ceremonię ślubu oraz spotkanie młodej 
pary na dziedzińcu wewnętrznym koś
cioła św. Marcina.

Prawdopodobnie aż do początku lat 
sześćdziesiątych do przedstawienia wy
ników pracy operacyjnej używano nie
mal wyłącznie fotografi i, a technikę fi l
mową wykorzystywano sporadycznie. 
Pierwsze informacje o fi lmach opera
cyjnych pochodzą dopiero z 1961 roku. 
W drugim kwartale tego roku sfi lmowa
no, jak to określono, „spotkania kleru 
katolic kiego z pracownikami ambasady 
Francji”. W tym czasie zaczęto też roz
wijać środki techniczne służące tajnemu 
wykorzystaniu kamer fi lmowych.

Najwcześniej wykonanym fi lmem 
operacyjnym spośród odnalezionych 
w archiwum Instytutu Pamięci Naro
dowej jest dokumentacja wizyty Ro
berta Kennedy’ego w Polsce wykona
na 27 czerwca 1964 roku.

Oglądając fi lm ze ślubu Jeana i Iza
belli Caillotów, należy pamiętać, że 
jest wyjątkowym przykładem doku
mentacji operacyjnej, zawiera bowiem 
elementy montażu fi lmowego, plansze 
początkowe i końcowe oraz podkład 
muzyczny.

Materiał został zrealizowany w spo
sób jawny. Jak wspomina Izabella 
CzartoryskaCaillot, jeden z operato
rów Służby Bezpieczeństwa „nie był 
dyskretny. W pewnym momencie ktoś 
poprosił, żeby nie fi lmować w czasie 
mszy i nie chodzić po kościele”.

Małżeństwo Caillotów błogosła
wił ks. dr Stanisław Czartoryski (brat 
Adama Czartoryskiego, stryj Izabelli) 
w asyście ks. Bronisława Dembow

skiego, ówczesnego rektora kościoła 
św. Marcina, asystenta kościelnego 
Klubu Inteligencji Katolickiej w War
szawie, późniejszego biskupa włoc
ławskiego.

Sprawa operacyjnego rozpoznania 
Jeana Caillota była prowadzona od 
1960 roku, czyli od jego pierwsze
go pobytu w Polsce, gdy jeszcze jako 
student Wydziału Prawa Międzynaro
dowego na paryskiej Sorbonie przyje
chał do Warszawy z zamiarem napisa
nia pracy doktorskiej Aspekty handlu 
zagranicznego krajów socjalistycznych 
w ramach RWPG. Komórką prowadzą
cą sprawę obserwacji Caillota był De
partament II MSW, którego głównym 
zadaniem była ogólna walka z obcymi 
wywiadami. Obserwację prowadzono 
nieprzerwanie aż do wyjazdu Jeana 
Caillota z Polski w 1970 roku.

Uwagę funkcjonariuszy Służby 
Bezpieczeństwa zwrócił fakt, że Jean 
Caillot był porucznikiem francus
kiej marynarki wojennej. We wnios
ku o wszczęcie sprawy operacyjnej 
podkreślono jego udział w podróży 
prezydenta Charles’a de Gaulle’a do 

Ameryki Południowej w ramach służ
by wojskowej. Rozpracowanie uzasad
niano tym, że „[…] informacje na te
mat Caillota i jego zainteresowań mogą 
wskazywać, że pobyt jego w Polsce 
może być wykorzystywany do pracy 
wywiadowczej. W związku z powyż
szym celem rozpracowania jest ustale
nie tego faktu i udokumentowanie go”.

Co ciekawe, sam Jean Caillot wspo
mina, że poza kilkoma incydentami 
specjalnie nie odczuwał presji wywie
ranej na niego przez Służbę Bezpie
czeństwa. Jednym z takich incyden
tów było oskarżenie go przez milicję 
o spowodowanie wypadku samocho
dowego. W tym celu 8 kwietnia 1965 
roku wezwano Caillota do Komendy 
Ruchu Drogowego MO w Warsza
wie. Składając zeznania, stwierdził, 
że ostatnio nie jeździł samochodem 
(o czym – jak przekonywał – można 
się zorientować po zabrudzeniach po
jazdu) i że nie pije alkoholu z powo
du operacji żołądka. W notatce służ
bowej po spotkaniu zapisano: „Caillot 
do Komendy zgłosił się punktualnie, 
stwierdzając od razu słabą, łamaną 
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polszczyzną, że prawie nie mówi po 
polsku i zdziwiony jest wezwaniem, 
na którym wypisane jest »w sprawie 
wypadku samochodowego«, tym bar
dziej że nigdy przez milicję nie był za
trzymany i spisywany”. W tym czasie 

przeszukano pokój Caillota, nie znaj
dując „żadnych materiałów oraz nota
tek związanych z pisaną przez niego 
pracą. Sporządzono natomiast około 
150 zdjęć różnej korespondencji, jaka 
znajdowała się u niego z terenu Francji 

oraz Polski”. Do kolejnego incydentu 
doszło tuż przed samym ślubem, kie
dy to pracownicy operacyjni Służby
Bezpieczeństwa prowadzili całonoc
ną obserwację domu Izabelli Czarto
ryskiej.

Według odnalezionej w Instytucie 
Pamięci Narodowej dokumentacji, 
Jean Caillot został poddany perma
nentnej obserwacji. Kontrolowano 
m.in. miejsca jego pobytu oraz osoby, 
z którymi się spotykał. W jego miesz
kaniu starano się zamontować apara
turę podsłuchową. W tym celu próbo
wano wykorzystać gosposię, ale – jak 
stwierdzono – zamiar ten nie powiódł 
się z powodu jej „wyjątkowego bojaź
liwego stosunku do tego typu przed
sięwzięcia”. Rejestrowano natomiast 
wszystkie rozmowy telefoniczne.

Odnotowano również moment pozna
nia przez Jeana Caillota Izabelli Czar
toryskiej podczas Targów Poznańskich 
w 1966 roku. W aktach możemy prze
czytać: „[…] dotychczas na przestrzeni 
swojego pobytu w Polsce Caillot […] 
nawiązał znajomość z Czartoryską Iza
bellą c. Adama ur. 17.03.1942 roku, za
mieszkałą w Poznaniu ul. Śląska 6/7”. 
Dalej czytamy: „[…] dotychczasowe 
ustalenia wskazują, że jest to kontakt 
o charakterze prywatnym i intymnym”.

Rok później, 6 października 1967 
roku, czyli dzień przed ceremonią ślub
ną, Departament II MSW wystosował do 
kierownictwa ministerstwa informację 
dotyczącą „ślubu francus kiego dyplo
maty z polską arystokratką”. W kolej
nym dokumencie z 11 października tego 
roku odnotowano, że w ceremonii wzięło 
udział około trzystu osób, m.in. pisarz 
Melchior Wańkowicz i prof. Zbigniew 
Drzewiecki.

Jest to jedyny dokument, w którym 
zachowała się informacja o wykona
niu fi lmu przez pracowników Biura 
„B” MSW, zajmującego się obserwa
cją prowadzoną na zlecenie wszystkich 
pionów merytorycznych Służby Bezpie
czeństwa. Według historyka dr. Patryka 
Pleskota, autora książki Dyplomata, czy-
li szpieg?, Biuro „B” było raczej bierne, 
tzn. realizowało jedynie zlecenia napły

Fo
t.

 A
IP

N

 Ð Od lewej w pierwszym rzędzie: siostra panny młodej Jadwiga 
Czartorys ka, siostra pana młodego Odile Caillot, wuj pana młodego 
Maurice Gourdon; w drugim rzędzie: matka pana młodego Clotilde Caillot 
(w czarnym kapeluszu); rodzice panny młodej Jadwiga i Adam Czartoryscy
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Córka Jeana i Izabelli Caillotów – Barbara Caillot-Dubus, wraz 
z historykiem Marcinem Brzezińskim, od trzech lat realizuje 
projekt „Adam i Jadwiga Czartoryscy” (ajczartoryscy.pl). Jego 
główny cel to zabezpieczenie rodzinnych pamiątek: zdjęć, na-
grań fi lmowych, dokumentów, wspomnień. Archiwalne foto-
grafi e i memuary stały się podstawą książki Adam i Jadwiga 
Czartorys cy. Fotografi e i wspomnienia, wydanej w 2013 roku 
przez wydawnictwo WAB.
Od 8 lutego w siedzibie Domu Spotkań z Historią przy ul. Karo-
wej w Warszawie można oglądać wystawę artystycznych foto-
grafi i ze zbiorów Czartoryskich oraz obejrzeć unikatowe fi lmy 
rodzinne – również nagranie ze ślubu, przekazane przez IPN.
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wające z departamentów. Jednak to jego 
wywiadowcy zajmowali się w najwięk
szym stopniu inwigilacją dyplomatów, 
realizując jej najbardziej podstawową 
formę: tajną i jawną obserwację.

Po ślubie Izabella CzartoryskaCa
illot musiała zrzec się obywatelstwa 
polskiego. W tamtym okresie pracow
ników ambasady Francji obowiązywał 
bowiem zakaz zawierania małżeństw 
z obywatelem kraju komunistycznego, 
w którym urzędowali. Takie ogranicze
nie miało chronić dyplomatów przed 
ewentualnym szantażem.

23 lutego 1970 roku Jean i Izabella 
Caillotowie opuścili Polskę, a sprawę 
pod kryptonimem „Cokół” zakończono 
kilka tygodni później. Całość materia
łów złożono w archiwum, następnie 
w 1981 roku ze sprawy zostały wy
łączone i zniszczone dokumenty tzw. 
techniki operacyjnej, czyli zdjęcia, 
fi lmy i nagrania dźwiękowe wykona
ne podczas prowadzonej obserwacji. 
Ze ślubu Jeana i Izabelli Caillotów 
nie zachowały się również nagrania 
sprzed montażu. Dzisiaj trudno nam 
stwierdzić, dlaczego omawiany fi lm 
nie podzielił losu innych materia
łów wytworzonych przez Biuro „B” 
MSW, możemy się tylko domyślić, że 

mógł pełnić rolę pomocy dydaktycznej 
w kształceniu przyszłych funkcjonariu
szy operacyjnych Minis terstwa Spraw 
Wewnętrznych.

Przez kolejne lata wciąż odmawia
no przyznania paszportu na wyjazd do 
Francji Jadwidze StadnickiejCzartory
skiej, matce Izabelli. Było to związane 
z jej pracą w konsulacie USA w Po
znaniu.

Epilog
W latach dziewięćdziesiątych Jean Ca
illot wraz z żoną wrócił na stałe do Pol
ski, od kilku lat kieruje Stowarzysze
niem Wzajemnej Pomocy Członków 

Legii Honorowej Sekcja Polska, któ
rego staraniem w Warszawie powstał 
pomnik gen. Charles’a de Gaulle’a. 
Izabella CzartoryskaCaillot ponownie 
uzyskała obywatelstwo polskie.

Po blisko pięćdziesięciu latach pra
cownicy archiwum Instytutu Pamię
ci Narodowej przekazali państwu Ca
illotom informację o odnalezieniu fi lmu 
z uroczystości ich zaślubin. Fakt ten 
stanowi swoisty znak naszych czasów. 
Represja, za jaką można uznać jawne 
fi lmowanie ceremonii ślubu, państwa 
Caillotów, po latach przyniosła korzyść. 
Materiał operacyjny stał się niespodzie
wanie cenną pamiątką rodzinną.
Radosław Poboży – starszy archiwista w Biurze 
Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN
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a Komunistyczne służby 
specjalne były ogarnięte 
manią tajności. Nawet 
uzasadnienia przyznanych 
nagród, które wkładano 
do ściśle tajnych teczek 
osobowych funkcjonariuszy,
były podawane w bardzo 
lakoniczny sposób. 
Dlatego historycy mają 
duży problem, by dociec, 
za którą akcję dany 
funkcjonariusz UB lub SB 
został nagrodzony.

światopoglądzie materialistycznym 
dawał większe gwarancje na dobrą 
służbę. Idealny kandydat powinien 
zresztą być niewierzący, utożsamia
jący się z linią polityczną PZPR i po
zbawiony zahamowań moralnych, co 
ułatwiało mu wypełnianie rozkazów 
przełożonych.

Najciekawsza jest trzecia część 
teczki, która zawiera przebieg służby 
funkcjonariusza. Są tam informacje, 
w których komórkach UB/SB służył, 
kiedy i na jakie stanowisko awanso
wał. Dowiemy się z tej części także 
tego, jaką cieszył się opinią wśród 
przełożonych oraz, bardzo rzadko, 
w jakich sprawach operacyjnych brał 
udział. Przykładowo, z teczki osobo
wej Adama Pietruszki, jednego z in
spiratorów zabójstwa ks. Jerzego Po
piełuszki, nie dowiemy się, że został 
on skazany za tę zbrodnię. Będziemy 
wiedzieć jedynie to, że był w okresie 
morderstwa zastępcą dyrektora De
partamentu IV MSW, czyli komórki 
SB odpowiedzialnej za zwalczanie 
Kościoła w PRL.

Służba w UB i SB, chociaż spe
cyfi czna, była jednak wynagradzana 
w klasyczny sposób. Oprócz comie
sięcznej pensji funkcjonariusz otrzy
mywał dodatki, np. za znajomość ję
zyków obcych, oraz mógł cieszyć się 
innymi przywilejami niedostępnymi 
pracownikom zwykłych zakładów 
pracy. Talon na samochód czy szyb
sze uzyskanie mieszkania to tylko 
dwa przykłady. W przypadku wyjąt
kowego sukcesu w prowadzonych 
działaniach mógł liczyć także na 
jednorazową, dość wysoką nagrodę 
pieniężną. W latach czterdziestych 
i pięćdziesiątych nagradzano w ten 
sposób np. za „rozbicie” oddziału 
partyzantki niepodległościowej, czy
li najczęściej wykrycie i zastrzelenie 
lub aresztowanie jego członków. Sy
tuacja jednak się zmieniała i w latach 
osiemdziesiątych nagrody otrzymy
wano już za zlikwidowanie solidar
nościowej drukarni bądź namierze
nie i aresztowanie ukrywającego się 
działacza podziemia.

Prezentowany dokument pochodzi 
z dość specyfi cznego okresu PRL. 
Wczesne lata siedemdziesiąte to po
czątek rządów Edwarda Gierka, czas 
prosperity. Propaganda sukcesu kwit
ła, opozycja lat powojennych została 
zniszczona, a ta nowa, utożsamiana 
głównie z Komitetem Obrony Ro
botników, jeszcze się nie narodziła. 
W tym okresie, ale nie tylko wtedy, 
głównym wrogiem komunistów był 
Kościół katolicki. Służba Bezpie
czeństwa, jeżeli tylko mogła, starała 
się umieszczać urządzenia podsłu
chowe w budynkach kurii. Stały pod
słuch dawał czasami większe możli
wości niż nawet cała grupa tajnych 
współpracowników. Nie można się 
zatem dziwić, że funkcjonariusze 
Wydziałów „T”, czyli techniki ope
racyjnej, którym udało się taką apa
raturę zainstalować, byli sowicie wy
nagradzani.

Prezentowany dokument jest rzad
ko spotykanym przykładem mocno 
rozbudowanego uzasadnienia, za co 
nagroda została przyznana. Jak zapi
sano w dokumencie wymieniającym 
kandydatów do nagrody: „[…] reali
zacja przedsięwzięć w tych sprawach 
przebiegała w bardzo trudnych wa
runkach i wymagała dużej ofi arnoś
ci, inicjatywy i umiejętności opera
cyjnotechnicznych”. Brakuje tutaj 
tylko opisu, w jaki sposób udało się 
aparaturę podsłuchową w kuriach 
włocławskiej i toruńskiej zainstalo
wać. Możemy jedynie zgadywać, że 
zespół techników SB np. udawał bry
gadę remontową i podczas prowadzo
nych prac zamontował sprzęt. Sukces 
był na tyle duży, że szef SB w Byd
goszczy, płk Henryk Zaszkiewicz, 
zamiast wynagrodzić funkcjonariu
szy we własnym zakresie, wystąpił 
w tym celu do szefa MSW, gen. Fran
ciszka Szlachcica. Minister docenił 
wysiłek podwładnych, nagradzając 
ich jeszcze hojniej, niż wnioskował 
płk Zaszkiewicz.

Grzegorz Wołk – historyk, pracownik 
Biura Edukacji Publicznej IPN

T eczki osobowe funkcjona
riuszy Urzędu Bezpieczeń
stwa i Służby Bezpieczeń
stwa to źródła specyfi czne. 

Wszystkie były tworzone w identycz
ny sposób i znajdują się w nich cha
rakterystyczne dokumenty. Podział 
teczki jest zawsze taki sam. Pierw
sza część to personalia pracownika, 
czyli wszystkie dokumenty związane 
z życiorysem danego funkcjonariusza. 
Znajdziemy tutaj podanie o przyję
cie do służby, życiorys, ślubowanie, 
a także jedną lub kilka ankiet osobo
wych – dotyczących danego funk
cjonariusza i członków jego rodziny. 
Druga część to wszelkie sprawdzenia 
dokonywane przez UB lub SB. Kan
dydat do służby musiał być przecież 
poza jakimkolwiek podejrzeniem. To 
samo dotyczyło członków jego ro
dziny, których sprawdzano w miej
scu zamieszkania i miejscu studiów, 
interesując się tym, do jakich organi
zacji należą. Oczywiście, członkostwo 
w Polskiej Zjednoczonej Partii Robot
niczej lub w młodzieżowych organi
zacjach komunistycznych traktowano 
jako atut, tak samo zresztą jak pocho
dzenie z tzw. resortowej rodziny. Nie 
była to wyłącznie sprawa nepotyzmu, 
lecz raczej pragmatyzmu kadrowców 
z MSW. Kandydat wychowany w tzw. 
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 Pieczęć kancelaryjna KW MO w Bydgoszczy; powinien tu być 
 wpisany odręcznie numer, pod którym wniosek zarejestrowano; 
 w tym wypadku wpisano go jedynie na piśmie przewodnim 

 Zgoda ministra 
 lub dyrektora 
 Departamentu 
 Techniki MSW 
 na wypłacenie 
 nagrody 

 Data i miejsce wytworzenia 

 Najwyższa klauzula tajności 

 Każdy egzemplarz 
 wytworzonego 
 pisma był numerowany 

 Pierwotna 
 paginacja 
 nadana 
 w archiwum SB 

 Obecna paginacja, która 
 pokazuje, jak znaczna 
 część dokumentów z tej 
 teczki została zniszczona 

 Podsłuch pokojowy 
 Każdy wniosek o założenie podsłuchu musiał 
 zostać zaakceptowany osobiście przez ministra 

 Kryptonim, 
 pod którym 
 w dokumentacji 
 SB opisywano 
 kurię biskupią 
 we Włocławku 

 Kryptonim, 
 pod którym 
 w dokumentacji 
 SB opisywano 
 kurię biskupią 
 w Toruniu 

 Takie sformułowanie 
 sugeruje, że w obu 
 kuriach SB nie miała 
 wartościowych 
 agentów, stąd 
 potrzeba instalacji 
 podsłuchu 

 Ten fragment 
 sugeruje, że podczas 
 prowadzonych prac 
 funkcjonariusze byli 
 obserwowani przez 
 księży i nie mogli 
 swobodnie 
 instalować aparatury; 
 musieli najpierw 
 doprowadzić do tego, 
 by zostali sami 
 w pomieszczeniu, 
 ostatnie zdanie 
 potwierdza, że im się 
 to udało  Księża, nie mając 

 świadomości 
 założenia 
 podsłuchu, 
 prowadzili w tych 
 pomieszczeniach 
 nieskrępowane 
 rozmowy, których 
 treść była dla SB 
 bardzo cenna 

 Szef SB w Bydgoszczy 
 w latach 1969–1971 

 Numer i data rejestracji 
 pisma w MSW 

 Informacja o wykonaniu jedynie dwóch 
 egzemplarzy dokumentu; jeden wysłano 
 do MSW, drugi zarchiwizowano w KW MO 
 w Bydgoszczy 
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Z Kazimierzem Albinem, uciekinierem z niemieckie-
go obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau,
rozmawia Maciej Foks

Pozwoli Pan, że zacznę od czegoś, co w piekle 
Auschwitz mogło się wydawać nieprawdopodobne 
– od sportu. Czy to prawda, że będąc więźniem, grał 
Pan w piłkę nożną?
Tylko w niedzielne popołudnia – mieliśmy wtedy wolne, a na 
terenie obozu nie było esesmanów. Na małej przestrzeni więź
niowie zorganizowali wówczas coś na kształt boiska. Było 
wśród nas wielu piłkarzy z przedwojennej pierwszej ligi, jak 
Józef Korbas z Cracovii i Antoni Łyko z Wisły Kraków, a na
wet kilku zawodników z reprezentacji Polski.

Zapewne chcieliście dokopać Niemcom.
Zorganizowaliśmy zespół, który miał zagrać mecz z drużyną nie
mieckich kapo. Było ich w obozie około setki. Zaczęliśmy trenin
gi. Piłkarze byli wycieńczeni, pracowali w różnych komandach. 
Należało ich podkarmić. Zorganizowaliśmy dla nich dodatkowe 
jedzenie i w ciągu dwóch, trzech tygodni byli w dobrym stanie 
fi zycznym. Załatwiliśmy im także lżejszą pracę, pod dachem.

A co ze sprzętem? Graliście w drewniakach?
Nie. Zamiast piłkarskich butów zdobyliśmy zwykłe, sznurowa
ne trzewiki… z magazynów obozowych. Dzięki temu, że Erich 
Gronke, szef komanda, w którym pracowałem, był niegdyś sę
dzią piłkarskim – piłki do futbolu i siatkówki zostały wykonane 
ze skóry w SSBekleidungswerkstätten (warsztatach odzieżo
wych). Zamiast spodenek nosiliśmy długie pasiaste gacie, a dla 
odróżnienia jedna z drużyn nie zakładała koszul.

Jaki był wynik rozgrywek?
W pierwszym meczu nasi zwyciężyli 3:1 
– byli świetnymi zawodnikami. Nieza
leżnie od tego zorganizowałem z kole
gą z warsztatów drugą drużynę polską, 
składającą się z młodocianych, która 
zagrała z drugą drużyną kapów. Wy
graliśmy 7:1 lub 7:0. Byliśmy świetni 
technicznie, graliśmy przed wojną 
w reprezentacjach gimnazjów.

Byli kibice?
Wokół gromadziło się co najmniej kilkuset więźniów, którzy 
obserwowali zawody i dopingowali nas. Przeciwnicy grali nie 
fair, ale Gronke odgwizdywał wszystkie faule. Grając w dru
żynie młodych, strzeliłem trzy bramki.

Jakie dyscypliny można było jeszcze „uprawiać” 
w obozie?
Grałem w siatkówkę, ale najwięcej zwolenników miał boks. 
Widziałem fantastyczną walkę Tadeusza Pietrzykowskiego, 
zawodowego boksera z Warszawy, z Walterem Düningiem, 
mistrzem Niemiec, więźniem. Cieszyliśmy się, jak Polak lał 
Niemca. Były nawet okrzyki: „Lej Niemca!”. Pamiętam pięć 
lub sześć walk. W Auschwitz był również basen dla straży 
pożarnej. Mógł mieć ok. 20 metrów, ale odbywały się tam 
zawody. Grano w piłkę wodną. Bardzo krótko, tylko jeden 
sezon. Sport uprawialiśmy w 1942 roku, przez 6–8 miesięcy.

Porozmawiajmy o ucieczkach. 
Jako więzień z pierwszego trans-
portu pamięta Pan zapewne nie-

sławny apel po ucieczce Tadeusza 
Wiejowskiego w lipcu 1940 roku.

Tego nikt nie zapomni. Staliśmy na bacz
ność w szeregach na placu apelowym, kie
dy stwierdzono, że brakuje jednego więź

Kazimierz Albin – ur. 30 sierpnia 1922 roku w Kra-
kowie; w styczniu 1940 roku aresztowany na Słowacji 
przy próbie przedostania się do Francji. Więziony m.in. 
w Muszynie, Nowym Sączu i Tarnowie, przewieziony 
pierwszym transportem do KL Auschwitz. Otrzymał 
numer obozowy 118. Zbiegł z obozu w  lutym 1943 roku. 
Został szefem dywersji bojowej III Odcinka Komendy 
Obwodu Kraków – Miasto Armii Krajowej. Autor ksią-
żek List Gończy (wyd. 1989 i 1996) oraz Postscriptum. 
Losy powojenne i powrót do Auschwitz (2013). Był jed-
nym z założycieli i prezesem Towarzystwa Opieki nad 
Oświęcimiem, jest członkiem Międzynarodowej Rady 
Oświęcimskiej oraz Rady Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Więzień, 
uciekinier, 
egzekutor
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wywiad 17

nia z komanda pracującego poza obozem. Więźniów z tego 
komanda zabrano na przesłuchanie. Bito ich, ale nikt nic nie 
wiedział, ponieważ nie pomagali Wiejowskiemu. Staliśmy 
na placu przez całą noc, a mieliśmy tylko drelichowe bluzy. 
Nad ranem zrobiło się strasznie zimno. Między szeregami 
więźniów chodzili kapo z lagami i jeżeli ktoś upadł, tłukli go 
niesamowicie. Po szesnastu godzinach bez jedzenia młodo
cianych zwolniono. Miałem szczęście, że znalazłem się w tej 
grupie, mieszkałem bowiem w bloku, z którego uciekł wię
zień. Po zwolnieniu nas, zgodnie z poleceniem komendanta 
Rudolfa Hößa, wybrano z tego bloku dziesięciu więźniów. 
Zginęli w bunkrze śmiercią głodową. Ale ucieczki więźniów 
podtrzymywały nas na duchu. Wiejowskiego nie ujęto.

Z obozu w pomysłowy sposób zbiegł kapo Otto Küsel.
To było w grudniu 1942 roku. Küsel przydzielał więźniów do 
różnych komand. Pracowali z nim Mieczysław Januszewski, 
znający dobrze język niemiecki, oraz Bolesław Kuczbara. 
Ucieczkę przygotowano fantastycznie. Küsel zorganizował 
wóz drabiniasty zaprzężony w dwa konie. Wjechał przez bramę 
Arbeit macht frei na teren obozu i zgłosił, że z bloku 24 przyle
gającego do bramy ma zabrać cztery szafy. Wszedł do środka 
i kazał więźniom przenieść szafy na wóz. Po minięciu poste
runków z jednej z szaf wyszedł Januszewski ubrany w mundur 
SS, z karabinem. Przejechali przez łańcuch zewnętrzny, gdzie 
okazali dokument uprawniający esesmana i jednego więźnia 
do przejazdu na zewnątrz. Po oddaleniu się na bezpieczną 
odległość z dwóch szaf wyszli Kuczbara i Jan KomskiBaraś.

Co działo się w obozie po ich ucieczce?
Cieszyliśmy się, a esesmani wpadli w furię, choć repre
sji w stosunku do więźniów nie było. Uciekinierzy wpadli 
w Warszawie. Aresztowano najpierw Kuczbarę, był strasz
liwie torturowany i zmarł w czasie przesłuchań. Planowano 
zawieźć go do Auschwitz na konfrontację. Mieczysław Janu
szewski, aresztowany wkrótce po ucieczce, popełnił samo
bójstwo konwojowany do Auschwitz. Trzeci z nich, artysta 
malarz Jan Komski, przebywający w obozie pod nazwiskiem 
Jan Baraś, aresztowany w łapance w Krakowie, deportowany 
do Auschwitz, nie został zidentyfi kowany. Koledzy obozowi 
umieścili go w transporcie do Buchenwaldu, co uratowało 
mu życie. Küsela osad zono w bunkrze. Miał dużo szczęścia. 
Wielu więźniów mu pomagało. Przeżył.

Pamięta Pan ucieczkę Kazimierza Pie-
chowskiego, Józefa Lemparta, Euge-
niusza Bendery i Stanisława Jastera?
Wtedy też nie było represji na więźniach. Aresz
towano i przywieziono do obozu matkę Lemparta.
Czytałem rozmowę w „Pamięci.pl” [nr 6/2012] 
– wiem, że Kazimierz Piechowski bardzo broni 
Jastera. Również nie wyobrażam sobie, żeby prze
szkolono go jako agenta.

Czy ta ucieczka miała wpływ na Pana plany?
Chcieliśmy, jak koledzy, uciec w mundurach SS, ale w związ
ku z ucieczką Piechowskiego administracja obozu zaostrzyła 
procedury. Każdy esesman, który znajdował się w dużej stre
fi e obozowej, musiał mieć przepustkę, zmienianą dodatko
wo co kilka dni. Zrezygnowaliśmy więc z mundurów, choć 
mieliśmy okazję je zdobyć.

Kiedy zamierzał Pan uciec?
Ucieczkę planowaliśmy na kwiecień lub maj, musieliśmy 
jednak przyspieszyć nasze działania. Pracowałem wówczas 
w kuchni SS. W sobotę 27 lutego 1943 roku późnym wieczo
rem czekaliśmy na mleko – na niedzielę mieliśmy gotować 
budyń dla esesmanów. Nagle z magazynu na dole wyszedł 
Franciszek Roman. Blady. „Włodek Turczyniak, Adam i Ta
deusz Klusowie, Roman Lechner i Bronisław Staszkiewicz 
pakują się do ucieczki” – powiedział. Widział, jak przebiera
li się w cywilne ubrania i przechodzili przez odgiętą uprzed
nio kratę. My byliśmy ubrani w białe drelichy, nie było szans, 
by odnaleźć schowane w kotłowni cywilne ubrania. „Jeżeli 
nie teraz, to nigdy, uciekamy za nimi” – pomyślałem. Franek 
wrzucił do worka dwa granatowe kombinezony. Zabrałem pół 
bochenka chleba i kawałek kiełbasy. Przeszliśmy przez od
giętą kratę. Odrzuciliśmy drewnianą kratę, którą była zakryta 
piwniczna wnęka, i wyszliś my na zewnątrz budynku, do któ
rego pilnowania wyznaczono pięcio osobową grupę esesma
nów. To byli prości wachmani, zazdrościli nam, że pracujemy 
wewnątrz. Domyśliliśmy się, że dostaną od kolegów wódkę, 
kiełbasę i zadekują się w jakimś miejscu. Z jadalni, gdzie było 
spotkanie towarzyskie, padało światło z kilku wysokich okien. 
Wystarczyłoby spojrzenie jednego z uczestników biesiady i… 
Udało nam się jednak przeskoczyć w strumieniach światła. 
Trzeba było jeszcze przebiec duży teren ogrodzony siatką z dru
tem kolczastym na górze. Ogrodzenie nie było pod napięciem. 
Przeczołgaliśmy się pod spodem na drugą stronę. Przesko
czyliśmy szosę, zeszliś my krzakami w kierunku Soły. Rzeką 
płynął lód. Noc była gwiaździsta, jakieś minus dziesięć stopni. 

 Ð Personalna karta 
więźnia nr 118

Fot. ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
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Chcieliśmy uciekać na południowy wschód. Rozebraliśmy się 
i trochę płynąc, trochę przechodząc, znaleźliśmy się na środku 
rzeki. Dopiero w zimnej wodzie uświadomiłem sobie tragizm 
naszej sytuacji. Poprzedni etap ucieczki był jakby we śnie. Ode
zwała się syrena obozowa, najpierw niskie brzmienie, potem 
wysokie zawodzenie. Usłyszałem alarm w koszarach. Ruszyły 
jednostki pościgowe. Słychać było szczekanie psów. Ścigający 
musieli jednak jechać około trzech kilometrów do mostu na 
Starówkę. Te minuty dały nam szansę przeprawy. Po wyjściu 
z wody na mokre ciało z trudem założyliśmy ubranie. Przes
koczyliśmy szosę prowadzącą z Oświęcimia na Brzeszcze. 
Pomyślałem, że trzeba przebiec przez podmokły teren, by psy 
straciły trop. Zobaczyliśmy światła samochodów. Podbiegliś

my kawałek i zalegliśmy w gęstych krzakach. Samochody 
zatrzymały się. Straszliwy hałas. Komendy. Szczekanie psów. 
Kilkuset esesmanów rzuciło się w kierunku Soły, na ogromny 
teren, który opuściliśmy. Na naszej wysokości był punkt dowo
dzenia. Grupa podofi cerów SS wystrzeliwała rakiety świetlne 
– mrówkę można było zobaczyć. Kiedy spadła rakieta, czoł
galiśmy się pod osłoną krzewów. Później szliśmy na przełaj. 
Wokół wysiedlono Polaków i sprowadzono niemieckich baue
rów. Wyjąca syrena obozowa była sygnałem również dla nich.

Polowali na więźniów?
Wychodzili z bronią na patrole i wyłapywali ok. 80 proc. ucie
kinierów, którzy chcieli przejść przez wieś. Wsie trzeba było 
obchodzić. Kierowaliśmy się w stronę rzeki Skawy, granicy 
Rzeszy z Generalnym Gubernatorstwem. Nad ranem na skraju 
pewnej wsi znaleźliśmy samotną stodołę. Zjedliśmy chleb i kieł
basę i przespaliśmy się trochę. Z braku wody jedliśmy śnieg.

Do przejścia granicy potrzebowaliście przewod-
ników…
Zorganizował ich Franek, miał ze sobą marki i dolary zabrane 
z obozu. Pokazali nam przejście, mieli rozpracowany rozkład 
patroli. Noc była mroźna, ale nie było czasu, by się rozbierać. 
Kiedy po drugiej stronie rzeki wdrapywałem się na wysoki 
brzeg, miałem wrażenie, że w każdej chwili może paść strzał. 
Wszystko na mnie zamarzło, w butach chlupała woda. W koń
cu dotarliśmy do rodziny Franka, a po kilku dniach udało mi 
się przedostać do Krakowa.

Miał Pan pomysł, jak się ukryć?
Rodzina nie wchodziła w grę, ale przypomniałem sobie Wic
ka Jarosińskiego, prokuratora aresztowanego w czasie łapan

ki w Krakowie w 1941 roku. Wspólnie z innymi kolegami 
chroniliśmy go w obozie. Gdyby kapo dowie
dzieli się, że jest prokuratorem, z miejsca by 
go załatwili. Ratowałem go zdobytą żywnoś

cią. Zaprzyjaźniliśmy się. Opowiadał mi o ro
dzinie. Matka prowadziła restaurację w centrum 
Krakowa, w pobliżu kościoła Mariackiego, gdzie 
przychodzili Niemcy. Dzięki łapówce udało jej się 

wyciągnąć syna z Auschwitz. Wicek powiedział 
kiedyś, że jest moim dłużnikiem i jeżeli będę po
trzebował pomocy, mogę na niego liczyć. Odszu
kałem restaurację, sprawdziłem, gdzie znajdują się 

boczne wyjścia. Po wejściu do środka podszedłem 
do starszej pani przy kontuarze, jak zakładałem – jego 
matki. Poprosiła, bym zaczekał, bo Wicek ma coś do 

załatwienia na mieście. Usiadłem przy stoliku, blis ko 
bocznego wyjścia. Kapelusza nie zdjąłem, gdyż miałem 
ogoloną głowę. Po raz pierwszy w życiu byłem w restau
racji, zamówiłem piwo i kanapkę. Na sali słychać było 

niemieckich klientów. Po pewnym czasie pojawił się Wi
cek, spojrzał na mnie wytrzeszczonymi oczyma. „Kazik, 

 Ð List gończy za zbiegami 
z KL Auschwitz
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 Ð Kazimierz Albin i Kazimierz Piechowski – uciekinierzy 
z KL Auschwitz
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ciebie też zwolnili?” – powiedział 
zdumiony. „Nie, wypieprzyłem 
z obozu i potrzebuję pomocy” – 
odpowiedziałem. Wicek zbladł. 
„Chwileczkę, poczekaj, zaraz coś 
załatwimy” – powiedział. Przy
prowadził Tadeusza Tabora, który 
wziął mnie na kilka dni do siebie. 
Zamieszkałem przy Siemiradz
kiego 2, w trzypiętrowej kamie
nicy, w dzielnicy w połowie za
mieszkanej przez Niemców. Mój 
gos podarz mieszkał na parterze, 
na górze zaś niemieccy kolejarze. 
W tym domu spędziłem dwa lata. 
Zostałem tam zaprzysiężony.

Dostać się do AK nie było 
tak łatwo…
Sprawdzał nas kontrwywiad, gdyż 
w Krakowie była masa agentów 
gestapo. Na przydział do AK 
czekaliśmy parę tygodni. W tym 
czasie zrobiliśmy nielegalnie 
z Frankiem dwa wieczorne sko
ki na samotnie idących żołnierzy 
niemieckich dla zdobycia broni. 
Zaprzysięgał mnie porucznik Mieczysław Tabor, pseudonim 
„Kura”, brat Tadeusza, ofi cer zawodowy zbiegły z niewoli. Wie
dział, że uciekłem z obozu. Znał też moje pierwsze dwa wypa
dy, dlatego przydzielił nas do dywersji. Przyjąłem pseudonim 
„Jęd rek”. Skierowano mnie do podchorążówki, co było dla mnie 
zaszczytem. Program był przedwojenny – służba wewnętrzna, 
terenoznawstwo – poszerzony o naukę o broni niemieckiej. Ko
rzystaliśmy z podręczników Wehrmachtu, przetłumaczonych 
na polski. Szkolenie trwało kilka miesięcy. Kurs skończyłem 
w listopadzie 1943 roku w stopniu plutonowego podchorążego. 
W 1944 roku zostałem awansowany do stopnia podporucznika.

Jakie były Pańskie zadania?
Jedną z moich pierwszych akcji dywersyjnych było wykona
nie wyroku na granatowym policjancie. Mieszkał w piętro
wym dom ku na Podgórzu. Weszliśmy z Frankiem na pierwsze 
piętro po skrzypiących schodach. Kolega został w korytarzu. 
Miał mnie ubezpieczać. Zadzwoniłem do mieszkania. Drzwi 
otworzyła starsza pani. Dowiedziałem się, że policjanta nie ma, 
przyjdzie za chwilę, na obiad. Gospodyni wprowadziła mnie do 
pokoju, posadziła przy okrągłym stole. Kiedy wyszła, zaczą
łem się rozglądać. Zainteresowały mnie zdjęcia. Okazało się, 
że na jednej z fotografi i był mój kolega z gimnazjum. Zmarł 
na gruźlicę. Pamiętałem, że był synem policjanta. Gospody
ni zauważyła moje zainteresowanie. „To jest mój syn, który 
zmarł przed wojną, podczas wojny zginął również mój mąż 

i został mi tylko jeden, najmłodszy 
syn” – powiedziała. Byłem zała
many. Przypomniałem sobie swo
ją matkę i uświadomiłem sobie, że 
za chwilę będę musiał wykonać 
wyrok na policjancie w obecnoś
ci jego matki. Usłyszałem dzwo
nek. Policjant wszedł do pokoju. 
Zamknął drzwi. Zostaliśmy sami. 
Nie miał przy sobie broni, musiał 
ją zdać na posterunku. Rozkaza
łem, żeby zamknął okna. Potem 
kazałem usiąść. „Wyrokiem sądu 
specjalnego zostałeś skazany na 
śmierć za współpracę z okupan
tem” – powiedziałem. Rozpłakał 
się. Opowiedział mi wszystko 
o sobie. Po wkroczeniu Niemców 
koledzy ojca, policjanci, nama
wiali go, by wstąpił do policji, co 
może uratować go przed wywóz
ką na roboty do Niemiec. Mówił, 
że to pomyłka, że jest żołnierzem 
AK i blisko współpracuje z orga
nizacją. „Wyrok zostaje zawieszo
ny. Masz zostać na miejscu. I tak 
dosięgnie cię sprawiedliwość” – 

odpowiedziałem i wyszedłem. Franek czekał na schodach za
niepokojony, że nie słyszy strzału. O sytuacji zameldowałem 
w dowództwie. Najpierw dostałem ochrzan, że naraziłem or
ganizację na niebezpieczeństwo. Jednak dowódca kazał zbadać 
sprawę. Zgadzało się wszystko to, o czym mówił policjant. Na 
najbliższym spotkaniu powiedziano mi, że wprawdzie wbrew 
rozkazowi nie wykonałem wyroku, ale dostałem pochwałę. 
Policjant natychmiast wyjechał na Podhale do oddziału par
tyzanckiego. W 1945 roku spotkałem go na ulicy, jak wracał 

 Ð Przepustka Kazimierza Albina 
na nazwisko Franciszka 
Makowskiego
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 Ð Kazimierz Albin po jednej z akcji dywersyjnych 
w Krakowie
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z partyzantki po wkroczeniu Sowietów, z bronią i granatem 
za pasem. Uściskaliśmy się. Dziękował mi.

Za to wykonał Pan wyrok na funkcjonariuszu gestapo.
Mój zastępca Stefan Bernaczyk pracował w Luftschutzhilfs
dienst (Pomocniczej Służbie Przeciwlotniczej), dlatego wyrok 
postanowiliśmy wykonać w mundurach tej formacji. Miałem 
płaszcz, czapkę i buty z cholewami. Ponieważ amunicja mogła 
zawieść, umówiliśmy się, że będziemy strzelać jednocześnie. 
Był jesienny poranek, ludzie zmierzali do pracy. Kroczyliśmy 
ulicą, jak na patrolu. Gestapowca wskazał nam z daleka młody 
człowiek na rowerze. Szedł w cywilnym ubraniu, z teczką. Wy
ciągnęliśmy pistolety i z odległości trzech metrów oddaliśmy po 

jednym strzale w korpus. Gestapowiec widział, jak wyciąga
my broń, ale sam nie zdążył. Zapamiętałem jego 
paniczny wyraz twarzy, jak padał. Kiedy leżał 
na ziemi, strzeliłem mu w głowę. Ludzie za

częli uciekać. Dotarliśmy na miejsce, gdzie 
uprzednio ukryliśmy rowery. Wyjecha

liśmy z dzielnicy niemieckiej.

Na stole zauważyłem kordzik z zeszlifowaną niemiec-
ką wroną. Czy to zdobycz wojenna?
Tak. Rozbroiliśmy funkcjonariusza NSDAP w mundurze galo
wym. Miał pistolet Walter 7,65 mm i ten piękny kordzik z or
łem niemieckim. W 1945 i 1946 roku obchodziliśmy święto 
3 Maja. Była defi lada. Kolega z obozu, pilot Jurek Radwanek, 
poprosił, bym mu tę zdobycz pożyczył. Zeszlifował wronę 
i z takim kordem wystąpił na uroczystościach.

W Warszawie AK przeprowadziła słynną akcję „Gó-
ral”, podczas której uprowadzono samochód banko-
wy. Tymczasem Pan brał udział w akcji na drukarnię 
Banku Emisyjnego w Krakowie, gdzie produkowano 
okupacyjne banknoty.
Rozpoznanie zrobił jeden z kolegów z konspiracji, który był 
tam zatrudniony. Pracownikami byli Polacy i Niemcy. Po go
dzinach budynku pilnowało dwóch żandarmów, zmieniających 
się co kilka godzin. Z rozpoznania wiedzieliśmy, że żandarmi, 
którzy powinni czekać do godziny 8.00, o 7.30 opuszczali bu
dynek. Mieliśmy zatem 15–20 minut na przeprowadzenie ak
cji. Było nas pięciu, ale masę ludzi ją ubezpieczało. Po wyjściu 
żandarmów natychmiast weszliśmy do środka. Zająłem się 
przerwaniem łączności telefonicznej. Związaliśmy polskiego 
pracownika, prawdopodobnie stróża, nie stawiał żadnego oporu. 
Zaczęliśmy ładować pieniądze. Miały to być duże nominały, 
ale okazało się, że w tym dniu wydrukowano banknoty dwu
dziestozłotowe. Wyszliśmy z łupem 2,5 mln złotych dosłownie 
pięć minut przed wejściem pierwszych pracowników.

Interesujących wydarzeń z Pana udziałem było wię-
cej – nie da się ich niestety zmieścić w tak krótkiej 
rozmowie. Wróćmy na koniec do obozu. Kiedy po 
raz pierwszy po wojnie odwiedził Pan jego teren?
Po ośmiu albo dziesięciu latach po wojnie. Jako ofi cer krakow
skiego Kedywu miałem problemy z UB. Wówczas lepiej było 
unikać kontaktów z okresu wojny. Teren byłego obozu odwie
dziłem z okazji rocznicy pierwszego transportu. Ponieważ nie 
było hoteli, mieliśmy nocować na jednym z bloków. Spaliśmy 
na trzypiętrowych łóżkach. Różnica była taka, że mieliśmy 
czystą pościel, a w pobliżu była łazienka. Spałem na górnym 
łóżku. W półśnie zobaczyłem oświetlone druty, które kiedyś 
były pod wysokim napięciem. Zbudziłem się zlany potem – 
byłem przekonany, że znów jestem w Auschwitz.

Współpraca: Rafał Pękała

 Ð Kordzik zdobyty 
podczas rozbrajania 

funkcjonariusza 
NSDAP

Fot. M. Foks
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 Ð Legitymacja na nazwisko Franciszek Makowski oraz dokument 
potwierdzający prawdziwe nazwisko Kazimierza Albina
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Tajemnice 
„Jacka Stronga”
W biografii płk. Ryszarda Kuklińskiego 
wciąż nie brakuje białych plam 
– mówi dr Patryk Pleskot w rozmowie 
z Filipem Gańczakiem

 Ð Pułkownik Ryszard Kukliński
(w środku) w towarzystwie 
ofi cerów sowieckich 
– marsz. Dmitrija Ustinowa 
i gen. Siergieja Archomiejewa

Warto zobaczyć Jacka Stronga?
Warto. To historia, w której można dostrzec przeinaczanie fak
tów, tworzenie pewnych wątków, pomijanie innych, ale to zro
zumiałe, bo to fi lm fabularny, którego celem jest tak naprawdę 
rozrywka. W ogólnym wymiarze fabuła nie jest jednak sprzecz
na z tym, co wiemy o płk. Ryszardzie Kuklińskim, z tym że 
reżyser wyraźnie staje po stronie Kuklińskiego, pokazując jego 
pozytywną twarz. Uważam, że miał do tego prawo.

Akcja fi lmu rozpoczyna się w latach sześćdziesią-
tych. Co wiemy o najwcześniejszych latach życia 
Ryszarda Kuklińskiego i jego rodowodzie?
To rodowód typowo polski, bo jest w nim i tradycja socjalis
tyczna – pepeesowska – i katolicka. Jest to zarazem rodowód 
robotniczy, bo ojciec przyszłego pułkownika pracował w fab
ryce. Z tego względu życiorys Ryszarda Kuklińskiego był ła
twiejszy do zaakceptowania przez władze komunistyczne.

Po wojnie Kukliński zamieszkał we Wrocławiu. 
W 1946 roku zapisał się do Polskiej Partii Robotni-
czej. W życiorysach z różnego okresu podawał też 
służbę w ORMO w czasie referendum ludowego i wy-
borów do Sejmu Ustawodawczego. We wrześniu 
1947 roku wstąpił do armii. „Wierzyłem wtedy, że 
pomimo wszystko jest to wojsko polskie” – wspo-
minał po latach. Brzmi to wszystko wiarygodnie? 
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Moim zdaniem, tak. Kukliński nie do końca orientował się wów
czas w złożoności nowej sytuacji społecznopolitycznej i chy
ba jeszcze nie widział sprzeczności między interesem Polski 
a udziałem w instytucjach tworzonych przez komunistów. Za
uważmy, że był wtedy zaledwie nastolatkiem.

W dodatku pozbawio-
nym ojca.
Rzeczywiście, bo ojciec – 
w czasie wojny uczestnik 
konspiracji – zmarł w nie
mieckim obozie koncentra
cyjnym. Początkowe zaan
gażowanie prokomunistyczne 
młodego Ryszarda Kuklińskie
go mogło więc być zupełnie 
szczere, może trochę naiwne. 
O tej naiwności najlepiej świad
czy fakt, że w jednym z życio
rysów zadeklarował fakt współ
pracy z Mieczem i Pługiem, nie 
widząc w tym zagrożenia dla 
siebie. Miecz i Pług był konspi
racyjną organizacją chrześcijań
skonarodową, prowadzącą dzia
łalność antyniemiecką, ale także 
antysowiecką. Kukliński trafi ł tam 
na krótko w czasie wojny, bo w AK 
nie chcieli go z racji zbyt młodego 
wieku. Jako trzynastoletni chłopak 
mógł co najwyżej rozwieszać plakaty. 
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Ale ten epizod współpracy z Mieczem i Pługiem omal nie prze
rwał potem jego wojskowej kariery w ludowej Polsce.

„Na ofi cera Ludowego Wojska Polskiego nie nadaje 
się, gdyż ukrywał swoją przeszłość oraz okłamy-
wał Partię i Wojsko” – czytamy w opinii służbowej 
z 1950 roku. Kukliński miał zostać wydalony z partii 
i Ofi cerskiej Szkoły Piechoty we Wrocławiu, ale obie 
decyzje szybko zmieniono.
Według mojego rozeznania było to możliwe. Kukliński był 
młody, ambitny i świetnie się uczył. Miał wybitny, analityczny 
umysł. Wojsko potrzebowało wtedy takich ludzi, bo kadry były 
na dramatycznie niskim poziomie. Pojawiło się jednak pytanie, 
czy można takiemu człowiekowi – niepewnemu ideologicznie, 
który działał w niekomunistycznym podziemiu zbrojnym – dać 
awans ofi cerski. Prawdopodobnie zadecydowała jednostkowa 
decyzja przełożonego, który stwierdził, że mimo wszystko 
warto zaryzykować. Niektórzy uważają, że ceną za zapomnie
nie sprawy Miecza i Pługa i uzyskanie dyplomu ofi cera było 
pójście na współpracę z wojskowymi służbami specjalnymi. 
Ale to tylko hipoteza, której w świetle dostępnych materiałów 
nie możemy w pełni potwierdzić.
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 Ð Wojenna przynależność do organizacji 
Miecz i Pług w roku 1950 omal nie przerwała
kariery Ryszarda Kuklińskiego

dr Patryk Pleskot (ur. 1980) 
– historyk, pracownik Oddziało-
wego Biura Edukacji Publicznej 
IPN w Warszawie. Jest autorem 
kilkunastu książek. Za wydaną 
w ubiegłym roku Kłopotliwą pannę 
„S”: postawy polityczne Zacho-

du wobec „Solidarności” na 
tle stosunków z PRL 

(1980–1989) otrzy-
mał nagrodę Książka 
Historyczna Roku 
oraz Nagrodę KLIO 

III stopnia. Ostatnio opublikował dwutomową pracę Dyploma-
ta, czyli szpieg? Działalność służb kontrwywiadowczych PRL 
wobec zachodnich placówek dyplomatycznych w Warszawie 
(1956–1989).

 Kukliński dodał 
 sobie lat, by zostać 
 przyjętym 
 do Ofi cerskiej Szkoły  
 Piechoty 
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I krytyk płk. Kuklińskiego – gen. Franciszek Puchała 
– i obrońca, dr hab. Sławomir Cenckiewicz, podają 
jednak, że co najmniej od 1962 roku współpracował 
z Wojskową Służbą Wewnętrzną, czyli wojskowym 
kontrwywiadem.
Dzisiaj jednak nie potrafi my jasno sprecyzować charakteru 
relacji Kuklińskiego z tą służbą. Trzeba pamiętać o tym, że 
młody wojskowy, który robi dość szybką karierę, jest ła
komym kąskiem dla służb – nie tylko polskich, lecz także 
sowieckich. Czasami jednak granica między działalnością 
wywiadowczą a obowiązkami służbowymi jest płynna. Ku
kliński w ramach codziennych obowiązków przygotowywał 
rozmaite sprawozdania, notatki, analizy, które mogły następ
nie być przekazywane wywiadowi. W ten sposób jego praca 
była wykorzystywana mniej lub bardziej bezpośrednio przez 
polskie, a może i sowieckie służby. To nie musiała być sfor
malizowana współpraca. Ale to tylko moje przypuszczenia.

Film Jack Strong sugeruje, że to Grudzień ’70 był 
momentem zwrotnym w postawie Kuklińskiego.
Zmiana postawy Kuklińskiego to trudny do uchwycenia proces 
– od początkowego entuzjazmu, a przynajmniej pewnej dozy 
zaufania wobec systemu komunistycznego, aż do deziluzji. Ta 
deziluzja mogła postępować w wyniku awansów Kuklińskie
go. Dopiero bowiem w latach sześćdziesiątych zyskał szeroki 
dostęp do ściśle tajnych materiałów. Im zaś więcej wiedział, 
tym być może lepiej rozumiał, jak niebezpieczna jest gra, któ
rą prowadzi Wschód z Zachodem. Jeśli dodamy do tego cho
ciażby stłumienie protestów studenckich w marcu 1968 roku, 
późniejszą o kilka miesięcy interwencję wojsk Układu War
szawskiego w Czechosłowacji czy masakrę robotników na 
Wybrzeżu w grudniu 1970 roku, to można sobie wyobrazić, że 
w światopoglądzie Kuklińskiego nastąpiło przesilenie.

Przyjmuje się, że początek współpracy Kuklińskiego 
ze służbami amerykańskimi to rok 1972. Pojawiają 
się jednak sugestie, że do pierwszych kontaktów 
doszło już w Wietnamie, gdzie Kukliński przebywał 
służbowo w latach 1967–1968.
To jest pytanie o to, na ile krytycy Kuklińskiego chcą go 
dodatkowo pogrążyć i pokazać, że współpracował dłużej 
i mówił później nieprawdę…

…Chodzi też o okoliczności, w jakich narodziła się owa 
współpraca z Amerykanami, bo w Wietnamie – jak 
sugerują krytycy pułkownika – miało dojść do wer-
bunku na podstawie materiałów kompromitujących.
Takie przesłanki rzeczywiście istnieją. Wiemy, że Amery
kanie lubili werbować Polaków przebywających za granicą, 
gdzie nadzór kontrwywiadowczy nie zawsze mógł zostać 
zorganizowany w stopniu zadowalającym Warszawę czy 
Moskwę. Właśnie w Wietnamie został zwerbowany Bogdan 
Walewski – najdłużej działający dla CIA polski szpieg. Po

wstaje pytanie, czy Amerykanie zastosowali tę samą praktykę 
wobec Kuklińskiego.

Jego wersja jest inna: w roku 1972 – w czasie jednej 
z wielu podróży jachtem – zawinął do Wilhelmshaven 
w RFN i stamtąd wysłał do ambasady USA w Bonn 
list oferujący współpracę.
List ten, napisany łamaną angielszczyzną, zachował się zresz
tą. Jeśli jest to pismo autentyczne, to teza o nawiązaniu współ
pracy w Wietnamie upada. Moim zdaniem, to, co działo się 
dalej, uwiarygodnia wersję z listem. Amerykanie początkowo 
zareagowali nieufnie, podejrzewając, że Kukliński może być 
prowokatorem podstawionym przez służby komunistyczne 
lub szaleńcem – bo bywało, że i takie osoby oferowały swoje 
usługi wywiadowi. Dopiero konkretne raporty Kuklińskiego, 
z którym jednak zdecydowano się utrzymać kontakt, prze
konały Amerykanów, że to nie żaden prowokator albo osoba 
niezrównoważona, tylko los na loterii, który udało się CIA 
wygrać. Pozyskano jednego z najcenniejszych amerykańskich 
szpiegów w krajach bloku wschodniego, chociaż prawdopo
dobnie – to rzecz nie do końca zbadana – w sztabie Armii 
Sowieckiej w Moskwie wywiady francuski i amerykański 
miały po jednym podobnym agencie.

To, co wiemy o współpracy Kuklińskiego z Amery-
kanami, pochodzi w dużej mierze z jego wspomnień 
oraz wspomnień ludzi z CIA, którzy zajmowali się tą 
sprawą…
Są to wspomnienia opublikowane, a więc z pewnością au
torzy konsultowali ze służbami, co można napisać, a czego 
nie. Oczywiście nie znaczy to, że to, co zostało napisane 
i powiedziane, należy odrzucić. Musimy jednak podchodzić 
do tych informacji bardzo ostrożnie, bo są one jednostronne 
i w pewien sposób wyreżyserowane.

Co zatem przekazywał Amerykanom Kukliński? Czy 
była to głównie wiedza o planach wojennych Związ-
ku Radzieckiego, czy – jak mówią jego krytycy – ta-
kiej wiedzy o planach powstających w Moskwie nie 
mógł mieć i dostarczał głównie informacji na temat 
Wojska Polskiego?
Tego nie wiemy, bo te materiały w większości nadal są tajne.

Te, które zostały odtajnione, dotyczą przede wszyst-
kim sytuacji w Polsce.
Zgadza się. Powstaje pytanie, czy są one reprezentatywne. 
Być może utajnione – jako szczególnie wrażliwe – pozostają 
materiały dotyczące spraw sowieckich. Bazujemy na tym, co 
łaskawie nam udostępniono. Możemy jednak wysnuć pew
ne wnioski wynikające z rozumowania historycznego. So
wieci nie udostępniali wszystkich swoich tajemnic nawet 
najbliższym sojusznikom w ramach Układu Warszawskiego. 
Tak więc wydaje się, że gros materiałów, do których miał 



wywiad24

 Ð Polskie MSW zbyt późno przekazało służbom 
granicznym NRD i Czechosłowacji prośbę 
o zatrzymanie płk. Kuklińskiego i jego rodziny

dostęp Kukliński, to dokumenty dotyczące Wojska Polskiego 
i wojsk Układu Warszawskiego, ale z perspektywy polskiej. 
Nie był bowiem dopuszczany do największych tajemnic so
wieckich. Najlepiej świadczą o tym błędne informacje, jakie 
podał Amerykanom na początku grudnia 1980 roku, kiedy 
stwierdził, że w ciągu czterech dni kilkanaście dywizji so
wieckich dokona inwazji na Polskę. Nic takiego się nie sta
ło. Zresztą Kukliński przeszacował liczbę dywizji będących 
w gotowości bojowej, co pokazuje, że nie zawsze miał pełną 
wiedzę o tym, co planują Sowieci.

Czy w takim razie uprawniona jest teza, że swoimi dzia-
łaniami wręcz uchronił świat przed wojną atomową?
Moim zdaniem, nie. Nie wydaje mi się, żeby jeden agent 
uchronił świat przed III wojną światową, jakkolwiek byłby 
cenny. Od tego, że w Moskwie powstawały plany strategicz
ne na wypadek wojny atomowej, jest zresztą jeszcze bar
dzo daleka droga do ich realizacji. I Rosjanie, i Amerykanie 
planowali oczywiście bardzo szczegółowe scenariusze na 
wypadek III wojny światowej, łącznie z bombardowaniem 
Moskwy i Waszyngtonu. Nie ma w tym nic niezwykłego. Ta
kie planowanie strategiczne robi się i dziś. Moim zdaniem, 
zwolennicy płk. Kuklińskiego przeceniają znaczenie tych pla
nów w realnym konfl ikcie między Wschodem a Zachodem.

A co z sugestią, że Kukliński powstrzymał Sowietów 
od inwazji na Polskę w grudniu 1980 roku?
Sądzę, że to także wyolbrzymiona teza. Zadecydowały czynniki 
polityczne – w Moskwie postanowiono dać jeszcze jedną szansę 
władzom PRL. Jeśli Kukliński odegrał rolę, to drugoplanową, 
chociaż rzeczywiście jego informacje pozwoliły Amerykanom 
przeprowadzić wielką akcję dyplomatyczną, ostrzegając Kreml 
przed konsekwencjami ewentualnej interwencji w Polsce.

Kukliński uczestniczył w opracowywaniu planów 
wprowadzenia w PRL stanu wojennego. Jak dużo 
informacji na ten temat przekazał Amerykanom?
Przekazał to, co wiedział, a wiedział dość dużo. Miał wgląd 
do planów tworzonych od jesieni 1980 roku. Pamiętajmy jed
nak, że w pierwszej połowie listopada 1981 roku Kukliński 
został przez Amerykanów ewakuowany z Warszawy. Nie miał 
więc informacji bezpośrednio poprzedzających wprowadzenie 
13 grudnia stanu wojennego. Znał ogólne plany, scenariusze na 
różne sytuacje, ale momentu ich wprowadzenia w życie i in
formacji, że taka decyzja defi nitywnie zapadła, nie mógł prze
kazać. W tym decydującym momencie Kuklińskiego w War
szawie zabrakło. Uważa się to za jedną z przyczyn tego, że 
Amerykanie tak nagle zamilkli w grudniu 1981 roku. Być może 
nie wiedzieli tak dużo jak chociażby rok wcześniej.
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Ryszard Kukliński (1930–2004) 
– pułkownik Wojska Polskiego. 
Prawdopodobnie od 1972 roku 
współpracował z amerykańską 
Centralną Agencją Wywiadowczą 
(CIA). W listopadzie 1981 roku zo-
stał wraz z rodziną ewakuowany 
z Polski. W Sztabie Generalnym 
Wojska Polskiego zajmował wów-
czas stanowisko zastępcy szefa 
Zarządu Operacyjnego. W 1984 
roku został zaocznie skazany na 
śmierć. Wyrok najpierw złagodzo-
no (1990), a następnie uchylono 
(1995). W roku 1997 prokuratu-

ra umorzyła sprawę. Pułkownik Kukliński został honorowym 
obywatelem Krakowa (1997) i Gdańska (1998). W 1987 roku 
udzielił wywiadu rzeki Wojna z narodem. O swoim życiu opo-
wiedział też m.in. autorom książek Pułkownik Kukliński: tajna 
misja oraz Mój przyjaciel zdrajca.
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 Przypadkowa pomyłka, 
 w rzeczywistości 11 listopada 

 Na co dzień używał 
 imienia Bogdan 
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Mimo wszystko wiedzieli sporo. Dlaczego więc nie 
spróbowali chociażby ostrzec Solidarności albo dla-
czego nie podjęli – tak jak grudniu 1980 roku – ofen-
sywy dyplomatycznej, dając do zrozumienia Jaru-
zelskiemu i Breżniewowi, że wprowadzenie stanu 
wojennego w PRL odbije się negatywnie na relacjach 
Wschód–Zachód?
To pytanie, które do dzisiaj zadają sobie badacze problemu. 
Być może w Waszyngtonie uznano, że – jakkolwiek to za
brzmi – zrealizowany polski
mi rękami stan wojenny będzie 
w tym momencie scenariuszem 
optymalnym. Zauważano pew
ną radykalizację Solidarności 
i strony rządowej. Przyjmowa
no, że Moskwa nie będzie na 
to dłużej pozwalała. W anali
zach dla decydentów i tajnych 
służb – sporządzanych przez 
Francuzów czy Amerykanów 
– już od jesieni 1980 roku pe
symistycznie zakładano, że 
inwazja sowiecka jest tylko 
kwestią czasu. Spodziewano 
się, że taka interwencja do
prowadzi do buntu w Woj
sku Polskim, wojny domo
wej i rozlewu krwi. Dlatego 
właśnie scenariusz stanu 
wojennego nie był trakto
wany na Zachodzie jako 
najgorszy – niezależnie od 
głosów oburzenia, które po
jawiły się w retoryce dyplo
matycznej po 13 grudnia.

Amerykanie mogli się 
też obawiać, że ostrzeże
nie Solidarnoś ci dopro
wadzi jedynie do eskalacji 
konfl iktu w Polsce. Może 
liczono zresztą, że jeżeli w Waszyngtonie będą siedzieć cicho, 
to sprawa rozejdzie się po kościach, podobnie jak to było rok 
wcześniej. Ostra interwencja dyplomatyczna w grudniu 1980 
roku okazała się dla Amerykanów pewnym blamażem – głoś
nym podniesieniem alarmu w sytuacji, gdy nic się nie stało. 
Być może nie chcieli popełnić ponownie tego samego błędu 
i wyjść na polityków niepoważnych, niemających dostatecz
nego rozeznania w sytuacji geopolitycznej.

8 listopada 1981 roku płk Kukliński nie zjawił się 
w pracy. Tego dnia był już wraz z rodziną na Zachodzie.
Chciał uratować swoją skórę. Wiedział, że pętla wokół jego 
szyi się zaciska – w Sztabie Generalnym jest podejrzenie prze

cieku, eliminowani są kolejni podejrzani, on sam jest pod
dawany stałej obserwacji. W tej sytuacji Kukliński poprosił 
o ewakuację i szczęśliwie dla niego i jego rodziny to się udało. 
Nie wiadomo do końca w jaki sposób – bo te materiały nadal 
są utajnione – został przerzucony do USA. Jedna teoria głosi, 
że wykorzystano transport poczty dyplomatycznej do Berlina 
Zachodniego, inna – że Kukliński uciekł przez Londyn, po
sługując się cudzym paszportem.

Zazwyczaj ucieczka tak 
wysoko postawionego 
ofi cera pociąga za sobą 
liczne dymisje.
W tym przypadku właściwie 
nikt nie poniósł konsekwen
cji, przynajmniej jeśli chodzi 
o wierchuszkę resortów siło
wych. Dla niektórych jest to 
przesłanka do tezy, że Kuk
liński był podwójnym agen
tem. Wydaje się to wątpliwe, 
bo jego ucieczka rzeczywi
ście była dość dramatyczna, 
a presja na znalezienie szpiega 
w Sztabie Generalnym – naj
prawdopodobniej autentycz
na. Być może nikt nie zapłacił 
głową za sprawę Kuklińskiego, 
bo była to już ostatnia prosta 
przed stanem wojennym i gen. 
Wojciech Jaruzelski uznał, że 
w momencie, gdy przygotowu
je się tak poważną operację, nie 
warto pozbywać się najlepszych 
ludzi. Poza tym Amerykanie na
brali wody w usta. Nie wykorzy
stali Kuklińskiego propagando
wo; prawdopodobnie on sam się 

na to nie zgodził. Strona polska też 
więc milczała. Najwyraźniej nie 

chciano skandalu w stosunkach międzynarodowych, ale też 
wewnętrznej dyskusji, która byłaby niekorzystna propagan
dowo. Sytuacja zmieniła się dopiero w drugiej połowie lat 
osiemdziesiątych. W roku 1986 o Kuklińskim napisał dzien
nik „Washington Post”. Wtedy też głos zabrał Jerzy Urban, 
rzecznik rządu PRL, próbując przedstawić pułkownika w jak 
najgorszym świetle.

Do namierzenia Kuklińskiego w USA próbowano 
nawet wykorzystać służby kubańskie.
Tak. CIA potrafi  jednak dość dobrze chronić swoich ludzi. 
Kukliński dostał nowe nazwisko i ochronę. Służył jako kon
sultant CIA, często zmieniając adresy.
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 Ð Ryszard Kukliński z żoną i starszym synem Waldemarem, 
lata pięćdziesiąte; Waldemar zginął tragicznie w 1994 roku
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Ta ochrona okazała się jednak niezbyt skuteczna, jeś-
li spojrzeć na dramatyczny los synów Kuklińskiego.
Młodszy syn Bogdan zaginął na jachcie w sylwestra 1993 roku. 
Jakiś czas temu pojawiła się teoria, że było to sfi ngowane mor
derstwo w ramach programu ochrony świadków, po to, by ukryć 
tożsamość syna Kuklińskiego. Rzeczywiście, pogoda u wybrze
ży Florydy, gdzie odbywał się rejs, była wtedy bardzo dobra 
– trudno wskazać jakąś wichurę, która mogłaby przewrócić 
jacht. W dodatku Bogdan ponoć bawił się tamtej nocy z osobą, 
która od dziesięciu lat formalnie nie żyła, czyli miała zmienioną 
tożsamość. Oby to wszystko było prawdą, bo oznaczałoby to, 
że Bogdan być może nadal żyje. Sprawa z Waldemarem Kuk
lińskim – starszym synem pułkownika – jest niestety bardziej 
jednoznaczna. Zginął na kampusie uniwersyteckim w Phoenix, 
kilka miesięcy po zaginięciu Bogdana. Został kilkakrotnie prze
jechany przez samochód. Trudno to uznać za przypadek. Spraw
ców nie znaleziono, a samochód był wyczyszczony z odcisków 
palców. Zastanawiające jest to, że do tej zemsty doszło w 1994 
roku, kiedy komunizm w Europie ŚrodkowoWschodniej już 
nie istniał. Służby specjalne mają niestety długą pamięć, trwal
szą niż ustroje, które reprezentują.

Służby polskie czy w tym wypadku rosyjskie?
Tego tak naprawdę nie wiemy. Pamiętajmy jednak, że formal
nie rozpracowanie kontrwywiadowcze Kuklińskiego trwało 
w Polsce właściwie do 1997 roku, niemalże do momentu 
wstąpienia Polski do NATO.

W 1984 roku Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowe-
go zaocznie skazał Kuklińskiego na śmierć. W grun-
cie rzeczy w tamtym czasie Polacy nie mieli jednak 
twardych dowodów współpracy pułkownika ze służ-
bami amerykańskimi – co najwyżej mocne poszlaki.
To prawda. Ale nie jest to jedyny taki przypadek. Zdzisław 
Najder, dyrektor sekcji polskiej Radia Wolna Europa, za nie
udowodnioną kolaborację z wywiadem amerykańskim też 
dostał zaocznie karę śmierci. Taki sam los spotkał Romualda 

Spasowskiego, ambasadora PRL w Waszyngtonie, który 
potępił stan wojenny i poprosił władze 

USA o azyl.

W roku 1990 wyrok wobec Kuklińskiego został je-
dynie złagodzony do 25 lat więzienia.
Rzeczywiście, dopiero rok 1995 to anulowanie wyroku, a po 
kolejnych dwóch latach doszło do umorzenia śledztwa przez 
prokuraturę. Jeśli chodzi o wywiad i kontrwywiad, istnieją 
pewne ciągłości między systemem komunistycznym a tworzo
ną od 1989 roku demokracją. Sporo osób przeszło ze Służby 
Bezpieczeństwa do pracy w Urzędzie Ochrony Państwa lub 
zachowało stanowiska w kontrwywiadzie wojskowym. Towa
rzyszył temu trafny skądinąd argument, że fachowcy sprawdza
ją się wszędzie. Ta ciągłość mogła jednak spowalniać proces 
zmiany myślenia o Kuklińskim. Rozliczenia z przeszłością 
zawsze są trudne, tym bardziej gdy transformacja ustrojowa 
zachodzi stopniowo, na zasadzie kompromisu.

Ostatecznie jednak prokurator uznał, że Kukliński 
działał w stanie wyższej konieczności.
Trzeba było jakoś uzasadnić tę decyzję – i „wyższa ko
nieczność” okazała się dobrym słowem wytrychem, które 
pozwoliło na umorzenie śledztwa, zwłaszcza że Kukliński 
współpracował z mocarstwem, które miało zostać naszym 
sojusznikiem w NATO. Trzeba było znaleźć jakieś wyjście 
z tej sytuacji, tym bardziej że naciskali na to Amerykanie. 
Zadecydowały w większym stopniu czynniki geopolityczne 
niż nagła decyzja o uznaniu zasług Kuklińskiego.

Czy więc Kukliński był bohaterem, czy zdrajcą?
Tak naprawdę to pytanie o to, czy ludowe Wojsko Polskie 
było „nasze”, czy było „ich”. Jeśli przyjmiemy – jak przeko
nywał Kukliński – że było ściśle podległe Moskwie, wówczas 
pułkownik nie był zdrajcą, lecz działał w interesie Polaków. 
Zdradził jednak to, na co przysięgał, wstępując do ludowe
go Wojska Polskiego. Zdradził swoich przełożonych i kole
gów, ukrywając pracę dla służby kraju uznawanego przez 
państwo, które reprezentował i którego mundur nosił, za 
wrogie mocarstwo. Zarazem jednak od lat mamy w Polsce 
silny mit Wallenroda, czyli kogoś, kto poświęca swoje dobro 
osobiste i w imię wyższych celów pozwala sobie na tego typu 
oszustwo. Ważne jest to, co o swojej pracy dla Amerykanów 
uważał sam Kukliński. Jeśli rzeczywiś cie działał z przeko
naniem, że robi to dla dobra Polski, i nie pobierał za swoje 

poświęcenie wynagrodzenia, to – posługując się jego 
optyką – należałoby go uznać za bohatera.

Grób Kuklińskiego znajduje się dziś w Alei Za-
służonych na Powązkach Wojskowych w War-

szawie. Na tym samym cmentarzu został pocho-
wany z honorami chociażby gen. Florian Siwicki 
– współrealizator stanu wojennego – a w przyszło-

ści spocznie tam zapewne gen. Wojciech Jaruzelski.
Można powiedzieć, że śmierć jest demokratyczna, równo 
traktuje wszystkich. Ludzie z różnych stron barykady leżą 

teraz niedaleko siebie.
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WWe wrześniu 1939 roku 
Wołyń – podobnie jak 
reszta Kresów – zo
stał zajęty przez Armię 

Czerwoną. Inwigilacja na niespotykaną 
skalę, prześladowania stanowiącej tam 
wyraźną mniejszość ludności polskiej, 
aresztowania przedstawicieli polskich 
elit i deportacje w głąb sowieckiego 

imperium utrudniały budowę struktur 
konspiracyjnych. Mimo to organizacje 
podziemne zaczęły spontanicznie po
wstawać już jesienią 1939 roku (pierw
sze we Włodzimierzu Wołyńskim, Łucku 
i Równem). Tworzyli je ofi cerowie re
zerwy, działacze społeczni, nauczyciele, 
a także młodzież harcerska i strzelecka. 
Równocześnie na początku 1940 roku 

przystąpiono do budowy struktur ZWZ1
 i ZWZ2; niestety po kilku miesiącach 
zostały one rozbite aresztowaniami. So
wiecki aparat represji skutecznie unie
możliwił prowadzenie działalności nie
podległościowej.

Sytuacja zmieniła się latem 1941 roku, 
kiedy Wołyń zajęli Niemcy. Mimo strat, 
Polacy szybko przystąpili do tworzenia 
konspiracji wojskowej i cywilnej. W lis
topadzie 1941 roku rozpoczął tutaj dzia
łanie Odcinek II „Wachlarza” z siedzibą 
w Równem.

W lutym 1942 roku komendant głów
ny Związku Walki Zbrojnej – prze
kształconego wkrótce w Armię Krajo
wą – skierował na Wołyń grupę ofi cerów 
pod dowództwem mjr. Brunona Rolkego

„Burza” zaczęła się 
na Wołyniu
przemysław wywiał

 Ð Uroczystość wręczenia pro-
porca ufundowanego przez 
społeczność powiatu kowel-
skiego dla III batalionu 50. pp 
27. WDP AK; proporzec wrę-
cza Maria Markiewicz, a odbie-
ra go dowódca dywizji mjr Jan 
Wojciech Kiwerski „Oliwa”; 
w środku dowódca III batalionu 
por. Zbigniew Twardy „Trzask”, 
marzec 1944 roku 
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Akcja „Burza” miała dwa zasadnicze cele: wojskowy – zaatakowanie 
oddziałów niemieckich w momencie wkraczania Armii Czerwonej 
do okupowanej Polski – i polityczny – wystąpienie wobec Sowie-
tów w roli suwerena na wyzwalanych terenach. Sygnałem do roz-
poczęcia akcji stało się przekroczenie przez Sowietów granicy II RP 
w okolicach Sarn na Wołyniu.
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„Aspika” z zadaniem zorganizowania 
struktur organizacji. Kilka miesięcy 
później, w sierpniu 1942 roku, Komen
da Główna AK wydzieliła Okręg Wo
łyński AK z Obszaru nr 3 Lwów i we 
wrześniu mianowała jego komendantem 
ppłk. Kazimierza Bąbińskiego „Lubo
nia”. W 1943 roku udało się utworzyć 
cztery inspektoraty rejonowe: Kowel 
„Kuźnia”, „Gromada”; Łuck „Łuna”, 

„Osnowa”; Dubno „Dąbrowa” oraz 
Równe „Browar”. Pod koniec 1943 roku 
siatka konspiracyjna Okręgu Wołyńskie
go AK liczyła już około 8 tys. zaprzysię
żonych żołnierzy.

Oprócz wojskowych, powstały rów
nież struktury konspiracyjnej administra
cji państwowej. W lipcu 1942 roku przy
stąpiono do organizowania Okręgowej 
Delegatury Rządu na Wołyniu, a w listo
padzie do Łucka przybył Kazimierz Ba
nach „Jan Linowski”, który objął stano
wisko Okręgowego Delegata Rządu (na 
początku 1943 roku ODR przeniesiono 
do Kowla). ODR objęła podziemną ad
ministracją cywilną niemal cały obszar 
Wołynia. W kwietniu 1943 roku przystą
piono do tworzenia Państwowego Kor
pusu Bezpieczeństwa, czyli tajnej forma
cji policyjnej. Wydawano komunikaty 
prasowe w języku polskim i ukraińskim, 
a także pismo „Polska Zwycięży” w na
kładzie 1,5 tys. egzemplarzy. Rozwinęło 
się również tajne nauczanie.

Przeciwko UPA
Niestety, oprócz walki z okupantem so
wieckim, a potem niemieckim, Pola
cy mieli do czynienia z jeszcze jednym 
wyzwaniem: zbrodniczą działalnością 

ukraińskich nacjonalistów, którzy już od 
września 1939 roku dokonywali mordów 
na wołyńskich Polakach, by w ten sposób 
zmusić ich do opuszczenia tych terenów 
(„Lachy za San”). Wkrótce Ukraińska 
Powstańcza Armia przystąpiła do ekster
minacji ludności polskiej w południowo
wschodnich województwach RP: pierw
szej masowej zbrodni dokonano 9 lutego 
1943 roku w Parośli na Wołyniu, mordu
jąc tam co najmniej 155 osób. Łącznie 
w wyniku rzezi wołyńskiej, której kul
minacja przypadła na lipiec 1943 roku, 
w 1865 miejscowościach zamordowano 
w okrutny sposób ok. 60 tys. Polaków.

Polskie Państwo Podziemne i Armia 
Krajowa nie mogły pozostać obojętne na 
te zbrodnie. Już 22 kwietnia 1943 roku 
komendant Okręgu Wołyń AK wydał 
wytyczne dotyczące tworzenia samo
obrony. Na Wołyniu powstało ponad sto 
ośrodków samoobrony, kierowanych po
czątkowo przez władze cywilne Dele
gatury Rządu i podległy im Państwowy 
Korpus Bezpieczeństwa; potem PKB 
podporządkowano dowództwu woj
skowemu. Bardzo silne bazy powstały 
m.in. w rejonie Starej Huty i w Przebra
żu. W lipcu 1943 roku podjęto decyzję 
sformowania oddziałów partyzanckich, 

 Ð Żołnierze I batalionu 
43. pp 27. WDP AK

 Ð Major Jan Szatowski „Kowal” (1907–
–1988) – dowódca 50. pułku piechoty
27. WDP AK, przejściowo dowodził 
dywizją
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które miały operować w rejonach baz 
polskich i wspierać samoobronę w walce 
z oddziałami UPA. Działania te sprawiły, 
że udało się uratować znaczną część pol
skiej ludności. Mimo wyjątkowego okru
cieństwa Ukraińców komendant okręgu 
kategorycznie zabronił nękania ukraiń
skiej ludności cywilnej. W swoim roz
kazie „Luboń” wyraźnie stwierdził: „Za
kazuję stosowania metod, jakie stosują 
ukraińskie rezuny. Nie będziemy w od
wecie palili ukraińskich zagród lub za
bijali ukraińskich kobiet i dzieci. Samo
obrona ma bronić się przed napastnikami 
lub atakować napastników, pozostawia
jąc ludność i jej dobytek w spokoju”.

My, wołyńska dywizja
W związku z porażkami Niemców na 
froncie i zbliżaniem się Armii Czerwo
nej, która 4 stycznia 1944 roku przekro
czyła granicę II Rzeczypospolitej, ko
mendant Okręgu Wołyń AK zdecydował 
się 7 stycznia rozpocząć akcję „Burza”. 
Inspektorzy rejonowi otrzymali rozkaz 
mobilizacji oddziałów podziemnej armii 
i skierowanie ich do rejonu koncentracji 
w zachodniej części Wołynia. Niestety, 
szybkie nadejście Sowietów utrudniło 
lub uniemożliwiło mobilizację i przyby
cie żołnierzy ze wschodnich obwodów. 
Swoich baz nie opuściły również od
działy samoobrony, które musiały nadal 

chronić polską ludność zagrożoną ataka
mi ukraińskich nacjonalistów. W wyniku 
mobilizacji w rejonach koncentracji zna
lazło się ok. 6 tys. żołnierzy AK.

Zgodnie z planem odtwarzania Sił 
Zbrojnych w Kraju według pokojowe
go Ordre de Bataille sprzed 1939 roku, 
28 stycznia 1944 roku podczas odpra
wy ofi cerów sztabu Okręgu Wołyń AK 
w miejscowości Suszybaba podjęto de
cyzję o powołaniu 27. Wołyńskiej Dy
wizji Piechoty AK. Przy organizacji jed
nostki nawiązano do przedwojennych 
tradycji stacjonujących na terenie Wo
łynia 27. Dywizji Piechoty, 13. Dywizji 
Piechoty oraz Wołyńskiej Brygady Ka
walerii. Zachowano dawną numerację 
pułków: 50., 23. i 24. pułków piechoty 
z 27. DP, 43. i 45. pp z 13. DP, 19. i 21. 
pułków ułanów z Wołyńskiej BK. Dzia
łały także służby: kwatermistrzowska, 
duszpasterstwa i zdrowia.

Uwzględniając aktualną sytuację i po
trzeby, zorganizowano dwa zgrupowania 
pułkowe: kowelskie („Gromada”) i wło
dzimierskie („Osnowa”).

Początkowo dowódcą 27. Wołyń
skiej Dywizji Piechoty AK był komen
dant okręgu Wołyń Kazimierz Bąbiński 
„Luboń” (od 1943 roku już pułkownik), 
a 10 lutego 1944 roku obowiązki komen
danta okręgu i dowódcy dywizji objął 
mjr dypl. Jan Wojciech Kiwerski „Oliwa”.

27. WDP AK liczyła ogółem 5988 żoł
nierzy (118 ofi cerów, 654 podofi cerów 
i 5218 szeregowych), a razem z członka
mi oddziałów obrony ludności cywilnej 
i ochrony zaplecza kwatermistrzowskie
go było to 6558 ludzi.

Natychmiast po mobilizacji oddziały 
dywizji rozpoczęły walki z Niemcami 
i Ukraińcami. W styczniu i lutym doszło 
do starć z Niemcami m.in. w pobliżu Ra
kowca, w Zasmykach i osadzie Karczu
nek. W celu poszerzenia bazy operacyj
nej podjęto akcje zaczepne przeciwko 
UPA. Od 11 stycznia do 18 marca zgru
powania „Gromada” i „Osnowa” prze
prowadziły szesnaście większych akcji 
przeciwko ukraińskim nacjonalistom, 
m.in. za Stochodem, w lasach świna
rzyńskich, w Ośmigowiczach i Oździu
tyczach. Udało się odsunąć zagrożenie 
dla ludności polskiej w zachodniej części 
Wołynia i stworzyć warunki do formo
wania oddziałów wojskowych.

Na początku marca 1944 roku do
wództwo 27. WDP AK, która operowała 
w tym czasie już bezpośrednio w strefi e 
przyfrontowej, nawiązało łączność z Ar
mią Czerwoną. W ramach współpracy na 
szczeblu taktycznym uzgodniono wspól
ny atak na Turzysk i Turopin w celu za
blokowania linii kolejowej Włodzimierz 
WołyńskiKowel oraz udział dywizji 
w operacji kowelskiej.

 Ð Pułkownik Jan Kotowicz „Twardy” 
(1890–1963) – dowódca 27. WDP AK 

 Ð Podpułkownik Jan Wojciech Kiwer-
ski „Oliwa” (1910–1944) – dowódca 
27. WDP AK, poległ w walce z Niemcami
w lasach mosurskich nad Turią

 Ð Major Tadeusz Sztumberk-Rychter 
„Żegota” (1907–1972) – szef sztabu 
27. WDP AK, pełnił również obowiązki 
jej dowódcy
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Pierwszą walką, którą 27. WDP AK 
stoczyła we współdziałaniu z Armią 
Czerwoną, było uderzenie na Turzysk. 
Całością sił dowodził mjr Jan Sza
towski „Kowal”. 20 marca 1944 roku 
miejscowość została zdobyta. Wkrótce 
przeprowadzono kolejną akcję, kiedy to 
wydzielone siły pod dowództwem por. 
Franciszka Pukackiego „Gzymsa” opa
nowały miejscowość i stacją kolejową 
Turopin oraz most kolejowy na Turii. 
Dzięki zdobyciu Turzyska i Turopina 
udało się przerwać połączenie kolejowe 
Kowla z Włodzimierzem Wołyńskim. 
Zabezpieczono w ten sposób południo
we skrzydło Armii Czerwonej naciera
jącej na Kowel. 27. WDP AK otrzymała 
tym samym możliwość ruchu w kierunku 
zachodnim, co stało się konieczne w ob
liczu zbliżającego się frontu.

Niemiecka pokusa
W tym czasie doszło do podjęcia przez 
Niemców prób przekonania dowódz
twa dywizji do współpracy i walki ze 
„wspólnym wrogiem” – Sowietami. Tak 
wspominał potem kpt. Tadeusz Sztum
berkRychter, szef sztabu 27. WDP AK: 
„Dowódca zgrupowania kpt. [Kazimierz 
Rzaniak] »Garda« otrzymał przez przy
godnego parlamentariusza pismo od 
komendanta garnizonu niemieckiego 
we Włodzimierzu z pieczątką nadaw
cy »Garnisonkommando in Wladimir
Wolynsk« oraz adresem: »Herr Polni
scher Kommandeur des Selbstschutzes in 
Bielin« – po czym następowała w uprzej
mych słowach wyrażona propozycja wy
miany jeńców niemieckich na czterystu 
kilkudziesięciu Polaków, znajdujących 
się w więzieniu włodzimierskim. Nie 
obeszło się oczywiście bez tego rodza
ju sformułowań, że »w obliczu wspól
nego niebezpieczeństwa, jakie stanowi 
zbliżająca się armia radziecka, powin
niśmy przyjąć wspólny front« itp. Kpt. 
»Garda« znalazł się w trudnym położe
niu. Po pierwsze, wszyscy uważaliśmy 
jakiekolwiek pertraktacje z Niemcami 
za niedopuszczalne. Po drugie – obiet
nice niemieckie nie miały za sobą żad
nej gwarancji ich spełnienia. Jednak 
perspektywa uwolnienia z więzienia tak 

znacznej liczby ludzi niewielkim stosun
kowo kosztem była nie do pogardzenia. 
Wobec tego kpt. »Garda« odpowiedział 
parlamentariuszowi, iż wypuści wzię
tych do niewoli Niemców, oczywiście 
bez broni, nie wcześniej jednak, aż do
wie się o zwolnieniu Polaków z więzie
nia. Pośredniczenia w tej trudnej dość 
sprawie podjął się ksiądz proboszcz 
włodzimierski. Istotnie, może dla za
chęty, Niemcy warunki przyjęli i więź
niów uwolnili, po czym powiadomio
ny o tym ofi cjalnie kpt. »Garda« odesłał 
72 jeńców. Jeszcze jednym oddźwiękiem 
tego niewątpliwie ciekawego wydarzenia 
było pismo gen. SS i dowódcy Kowla 
do dowódcy naszej dywizji, adresowa
ne »An den Polnischen Befehlshaber«. 

Zawierało ono stwierdzenie o konieczno
ści wspólnej postawy wobec »wschod
niego niebezpieczeństwa«, obrony euro
pejskiej kultury i tym podobny arsenał 
innych bzdur. Oczywiście pismo to po
zostało w ogóle bez odpowiedzi”.

Na śmierć i życie
Pod koniec marca dywizja przegrupowa
ła się na zachodni brzeg Turii. Wcześniej 
dowódca jednostki uregulował sprawę 
ochrony ludności polskiej na Wołyniu 
i zgodził się na powrót do domów tych 
żołnierzy, którzy wyrażą taką wolę.

27. WDP AK znalazła się w strefi e 
bezpośrednich działań Armii Czerwo
nej, prowadzącej operację kowelską. 
Zadaniem Polaków było wiązanie sił 
niemieckich na południowy zachód 
od Kowla, utrzymanie przepraw przez 
Bug, prowadzenie rozpoznania ruchu 
wojsk niemieckich i działania zaczep
ne. 13 kwietnia, po ciężkich walkach 
pod Sztuniem i Zamłyniem, pod nacis
kiem przeważających sił nieprzyjacie
la, oddziały polskie zostały zmuszone 
do wycofania się na skraj lasów mo
surskich z zadaniem zorganizowania 
nowej linii obrony. Przyczyną porażek 
była również nieprzewidywalna posta
wa Sowietów: często opuszczali zaj
mowane pozycje i bez powiadomienia 
o tym Polaków przemieszczali się do 
innych rejonów.

27. WDP AK została okrążona w od
ległości kilkudziesięciu kilometrów od 
frontu. Na okres od 14 do 19 kwietnia 
Polacy utracili kontakt z Armią Czerwo
ną i zmuszeni byli samotnie toczyć walki 
w lasach mosurskich. Ciężką sytuację 
pogłębiła śmierć dowódcy: 18 kwietnia 
ppłk Kiwerski (awansował w kwietniu 
1944 roku) poległ w pobliżu chutoru Do
bry Kraj (zastąpił go początkowo mjr Jan 
Szatowski „Kowal”, a następnie mjr Ta
deusz SztumberkRychter „Żegota”).

Niestety, wyczerpani kilkunastodnio
wymi walkami pod Lubomlem i Włodzi
mierzem Wołyńskim żołnierze nie byli 
w stanie kontynuować obrony przed wy
posażonymi w czołgi i samoloty Niemca
mi. Jedynym wyjściem stało się przebicie 
w kierunku północnym na tyły nieprzy

 Ð Żołnierz 
27. WDP AK: 
patrol rowe-
rowy
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jaciela. Nie można było rozważać przej
ścia przez Bug, gdyż rozkaz KG AK naka
zywał pozostanie na Wołyniu. W dniach 
20–22 kwietnia dywizji udało się – przy 
dotkliwych stratach w ludziach i sprzęcie 
– przebić do lasów nad górną Prypecią.

Stoczywszy walki pod Sokołem 
i Holadynem, 27. WDP AK rozpoczęła 
nocą z 25 na 26 kwietnia marsz w kierun
ku wschodnim, by 28 kwietnia osiągnąć 
kompleks lasów szackich, gdzie zarzą
dzono odpoczynek. Rankiem 21 maja 
ruszyło – wspierane czołgami i ogniem 
artylerii – niemieckie natarcie jednocześ
nie z kilku kierunków. Oddziały polskie 
i sowieckie zostały zepchnięte do pół
nocnej części lasów. W tej sytuacji za
padła decyzja przejścia za front. Nocą 
z 21 na 22 maja 27. WDP AK pokona
ła rozległe bagna nieobsadzone przez 
Niemców, którzy najwidoczniej uznali, 
że w czasie wiosennych roztopów nie 
da się przez nie przejść, i wyszła poza 
pierścień okrążenia.

W tym czasie komendant główny AK 
wyraził zgodę na przekroczenie przez 

wołyńską dywizję Bugu i wejście na te
ren Okręgu Lublin AK. Tę decyzję tak 
uzasadnił gen. Tadeusz Komorowski 
„Bór” w depeszy do Naczelnego Wodza: 
„Wobec braku żywności i amunicji oraz 
środków opatrunkowych, a także szerzą
cego się tyfusu, dalsze pozostawanie od
działów wołyńskich na zapleczu frontu 
niemieckiego niemożliwe. Nakazałem 
przerzucenie ich na zachód od Bugu”.

Nocą z 9 na 10 czerwca oddziały pol
skie przekroczyły Bug jednocześnie 
w czterech miejscach przeprawowych, 
by wziąć jeszcze udział – pod dowódz
twem płk. Jana Kotowicza „Twardego” 
– w „Burzy” na Lubelszczyźnie. Epope
ja wołyńskich żołnierzy została zakoń
czona rozbrojeniem ich pod koniec lip
ca w rejonie Lubartowa przez oddziały 
sowieckie: 25 lipca polowa radiostacja 
otwartym tekstem nadała do Londynu 
ostatnią dramatyczną depeszę: „Sowieci 
nas rozbrajają 27 d.p.”.

Grupie żołnierzy 27. WDP AK udało 
się przedrzeć do Warszawy, gdzie wzię
li udział w Powstaniu Warszawskim. 

Część trafi ła później do Wojska Polskie
go i w jego szeregach prowadziła dalej 
walkę z Niemcami. Inni mieli dołączyć 
do oddziałów podziemia antykomunis
tycznego, by bić się z narzuconym przez 
Sowiety reżimem. Wielu za przynależ
ność do AK i działalność niepodległoś
ciową było represjonowanych przez wła
dze komunistyczne.

Mimo ogromnych cierpień i strat po
niesionych z rąk Sowietów, Niemców 
i Ukraińców, społeczeństwo Wołynia 
zbudowało silne struktury Polskiego 
Państwa Podziemnego i Armii Krajo
wej, potwierdzając w ten sposób swój 
patriotyzm. Licząca ponad 6 tys. żołnie
rzy 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK 
była – nie biorąc pod uwagę oddziałów 
walczących w Powstaniu Warszawskim 
– największą formacją AK, która podjęła 
walkę w czasie „Burzy”.

dr Przemysław Wywiał – historyk, pracownik 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; zajmuje się 
historią wojskowości i ruchu niepodległościowego, ku-
rator wystawy „Burza zaczęła się na Wołyniu” w Muzeum 
Armii Krajowej w Krakowie
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 Ð Żołnierze Zgrupowania „Osnowa” 27. WDP AK przed przymusowym 
wcieleniem do ludowego Wojska Polskiego; z prawej stoi pchor. Zygmunt 
Turowicz „Tadeusz”
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WWwyniku akcji „Bu-
rza” (zob. „Pamięć.
pl” 1/2014) nastąpiła 
dekonspiracja Armii 

Krajowej. Głównym celem podjętej 
operacji zbrojnej była walka z oddzia-
łami niemieckimi w końcowej fazie woj-
ny oraz podkreślenie roli gospodarza, 
w której wobec wkraczających wojsk 
sowieckich zamierzały wystąpić struk-
tury wojskowe i polityczne Polskiego 
Państwa Podziemnego. Żołnierze AK 
mieli wspierać Armię Czerwoną w wal-
kach z oddziałami Wehrmachtu i uni-
kać konfl iktów ze stroną sowiecką, ale 
jednocześnie kategorycznie przeciw-
stawiać się wszelkim próbom wcielania 
do podporządkowanej Stalinowi armii 
gen. Zygmunta Berlinga.

Na Kresach żołnierze Armii Kra-
jowej opanowali wraz z żołnierzami 
sowieckimi dużą część polskich ziem 
znajdujących się dotychczas pod oku-
pacją niemiecką, jednak po zakończe-
niu współpracy polscy ofi cerowie byli 
często „zapraszani na rozmowy” przez 
Sowietów, a następnie przez nich za-
trzymywani. Komenda Główna  zamie-
rzała prowadzić politykę pozwalającą 
zapewnić bezpieczeństwo żołnierzom 
polskiego podziemia niepodległościo-
wego, ale skrajnie niechętne podejście 

sowieckiego dowództwa do kwestii AK 
właściwie uniemożliwiało podjęcie od-
powiednich działań.

Sowieci konsekwentnie dążyli do 
rozbicia struktur Polskiego Państwa 
Podziemnego. Zalecali dopuszczenie 
„do punktu zbornego Polskiej Armii 
Krajowej przedstawicieli armii Ber-
linga […] w celu selekcji chcących 
służyć w armii polskiej spośród szere-
gowców i podofi cerów. Szeregowców 
i podofi cerów, którzy wyrazili chęć 
wstąpienia do armii polskiej, skie-
rować do pułków zapasowych […] 
w celu następnego wykorzystania 
ich w jednostkach Armii Czerwonej”. 
Natomiast kadrę ofi cerską nakazywa-
li „przekazać organom – odpowiednio 
NKWD–NKGB i kontrwywiadowi 
»Smiersz«” lub przetransportować ją 
do obozów, ponieważ w innym przy-
padku „będą się oni zajmowali or-
ganizowaniem różnych polskich for-
macji podziemnych”. Było to zgodne 
z oczekiwaniami Stalina, który na-
kazał „bezwzględne rozbrajanie od-
działów AK”.

Początkowo Sowieci stosowali 
różne warianty postępowania wo-
bec ujawniających się wojsk: propo-
nowali współpracę przy wspólnym 
rozbrajaniu oddziałów AK, ale też 

aresztowali, wywozili w głąb ZSRS 
i skazywali na śmierć.

W latach 1944–1945 w walce z żoł-
nierzami podziemia aparat bezpie-
czeństwa, tworzony przez polskich 
komunistów, korzystał ze znacznego 
wsparcia NKWD, ponieważ sam był 
zbyt słaby. Współpraca ta odbywała 
się na podstawie umowy podpisanej 
przez Polski Komitet Wyzwolenia Na-
rodowego i rząd sowiecki 26 lipca 1944 
roku. Stalin, jego najbliżsi współpra-
cownicy oraz organy bezpieczeństwa 
ZSRS, dysponujące rozbudowaną 
i sprawnie działającą siecią agentu-
ralną, byli bardzo dobrze zorientowa-
ni w działalności polskiego podziemia.

Czołową rolę w walkach z Armią 
Krajową odgrywały Wojska Wewnętrz-
ne NKWD. W drugiej połowie 1944 
i na początku 1945 roku stacjonowa-
ło w Polsce siedem dywizji tych wojsk. 
Jednak tylko trzy z nich – 62., 63. i 64. 
– walczyły z polskim podziemiem.

W sowieckim systemie bezpieczeń-
stwa istotną funkcję pełniły obozy 
NKWD. Wywieziono do nich dużą 
część działaczy Polskiego Państwa Pod-
ziemnego. Według ustaleń prof. An-
drzeja Paczkowskiego, „kontyngent 
akowski” w obozach NKWD liczył 80–
–90 proc. ogółu internowanych. 

Rozbroić AK
tomasz trepka

Koniec okupacji niemieckiej nie spowodował odzy-
skania przez Polaków suwerennej państwowości. 
Działania władz sowieckich, stosujących politykę 
faktów dokonanych i masowych represji wobec 
żołnierzy polskich, skutkowały stopniowym ograni-
czaniem działalności Polskiego Państwa Podziemne-
go. W 1944 roku rozpoczął się dramatyczny epilog 
dziejów Armii Krajowej. Doświadczył go także  Okręg 
Radomsko–Kielecki AK „Jodła”.

Arty
kuł z

dobył II
I m

iejsce 

w konkursie „Czy
te

lnicy do piór!”

 Ð Początkowe przyjazne relacje żołnierzy radzieckich i pol-
skich wkrótce zostały zastąpione przez rozbrajanie i repre-
sje; na zdjęciu spotkanie żołnierzy 2. pułku piechoty Legio-
nów AK z radzieckimi czołgistami; sierpień 1944 roku Fo
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Jeszcze w grudniu 1946 roku w ZSRS 
przebywało ok. 32 tys. żołnierzy Armii 
Krajowej.

Jedną z form represji było przymuso
we wcielanie żołnierzy AK do ludowe
go Wojska Polskiego. Od lata 1944 do 
maja 1945 roku w WP znalazło się ich 
5–6 tys. Szczególną rolę represyjną przy
pisano Informacji WP, która prowadziła 
działania „kontrolnoobserwacyjne” oraz 
„wyłapywała” akowców wcielonych 
wcześniej do armii Berlinga. Główne
mu Zarządowi Informacji (GZI) formal
nie podlegały wojskowe obozy interno
wania dla żołnierzy Polskiego Państwa 
Podziemnego. W rzeczywistości były 
one podporządkowane NKWD.

Oprócz działań represyjnych NKWD 
oraz UB podjęły wobec środowisk niepod
ległościowych akcję mającą na celu „wy
prowadzenie z konspiracji żołnierzy AK”.

Rozbić „Jodłę”
Tak było m.in. w Kieleckiem. Tam 
Armia Krajowa zdekonspirowała 
się wobec wkraczających wojsk Ar
mii Czerwonej w czasie wykonywania 
akcji „Burza”, co doprowadziło do za
trzymywania akowców i odsyłania ich 
do armii Berlinga. O takich sytuacjach 
dowództwo Okręgu RadomskoKiele
ckiego AK „Jodła” meldowało Komen
dzie Głównej już w lipcu i sierpniu 1944 
roku. Innym razem podawano, że wła
dze sowieckie wprowadzają własną ad
ministrację państwową, wzywając jedno
cześnie do jej bezwarunkowej akceptacji.

„Jodła” – podobnie jak inne obsza
ry i okręgi AK – zajęła zdecydowanie 
negatywne stanowisko wobec komu
nistycznych struktur państwowych. Jej 
dowódca, płk Jan Zientarski „Mieczy
sław”, „Ein”, zdawał sobie sprawę z trud
nej sytuacji. Stwierdził, że „miejscowa 
komuna usiłuje wprowadzić rozbicie 
w szeregach AK, prowadzi agitację za 
wstępowaniem do szeregów P[olskiej] 
P[artii] R[obotniczej]. Na moment wkro
czenia bolszewików przygotowują za
męt, by AK nie mogła opanować sytua
cji”. Lokalne dowództwo w depeszy do 
Naczelnego Wodza dodatkowo poinfor
mowało o zintensyfi kowaniu działalno

ści wywiadu partyzantki komunistycznej 
wobec miejscowych żołnierzy AK.

Jeszcze w sierpniu 1944 roku Komen
da Okręgu oceniła swoje dotychczaso
we kontakty z Armią Czerwoną jako złe: 
„ujawnianie się dowódców z oddziałami 
obowiązuje nadal mimo wrogiej często 
postawy ZSRR”. W kolejnym meldunku 
stwierdzono, że „mimo lojalnej ze stro
ny AK współpracy i pomocy wojskom 
ZSRR, stosunek do nas raczej wrogi i nie
ufny. W szeregach wypadków ofi cjalnie 
kazano dołączyć do Berlinga […]”. Mimo 
takiego stanu rzeczy akcja „Burza” była 
nadal prowadzona. Konsekwencje jej re
alizacji ponosili przede wszystkim żoł

go wystąpienia przeciw Sowietom”, roz
wiązać oddziały partyzanckie na terenach 
zajętych przez Armię Czerwoną i „wejść 
głęboko pod ziemię”; kadrę dowódczą 
oraz „najlepszy element żołnierski”, któ
ry się zdekonspirował, przesuwać na „inny 
okręg lub nawet na teren okręgów sąsied

nich” oraz wycofać najbardziej zagrożo
ny „czynnik akowski”.

Obawy przed działaniami woj
ska sowieckiego na terenie Kie
lecczyzny wyrażało także lokalne 
społeczeństwo. W raporcie spo

rządzonym przez Biuro Informacji 
i Propagandy Okręgu RadomskoKie
leckiego AK w listopadzie 1944 roku 
zawarto pesymistyczną ocenę sytuacji, 
którą odznaczała się „niepewnością wo
bec bolszewików”. Spowodowało to – 
zdaniem autorów dokumentu – „wrogi 
stosunek do Rosji”. Obawy miejscowej 
ludności nie były przesadzone. Świad
czą o tym chociażby licznie popełniane 
przez żołnierzy Armii Czerwonej prze
stępstwa na ludności cywilnej. Wszel
kiego rodzaju rozboje, kradzieże, gwał
ty i morderstwa stały się nieodłącznym 
elementem stacjonowania wojsk ZSRS 
w Polsce. Czerwonoarmiści przedstawia
li się jako wyzwoliciele chłopów i robot
ników spod „kapitalistycznego jarzma”. 
Takie podejście nie wpływało dobrze na 
ułożenie poprawnych stosunków ze spo
łecznością lokalną.

Kierownictwo „Jodły” widziało wów
czas dwie możliwości wyjścia z trudnej 
sytuacji: zejście do ponownej, tym ra
zem antykomunistycznej, konspiracji lub 
wycofywanie się w kierunku zachodnim

 Ð W likwidacji struktur AK enkawu-
dzistów wspierali partyzanci z AL; na 
zdjęciu dowódca Obwodu Kieleckiego 
AL płk Mieczysław Moczar (w środku) 
w towarzystwie dowódcy radzieckiego 
oddziału partyzanckiego Mikołaja Ku-
nickiego „Muchy” i nieznanego ofi cera 
radzieckiego; 1944 rok

nierze AK: walcząc z wycofującymi się 
Niemcami, ujawniali się i tym samym sta
wali się obiektem ataku ze strony NKWD.

W wytycznych KG AK z września 1944 
roku skierowanych do poszczególnych do
wódców okręgów i obszarów stwierdzo
no, że należy się przeciwstawić wszelkim 
próbom i dążeniom do rozbicia i zlikwido
wania Armii Krajowej, która pozostawa
ła jedyną „siłą realną”. W związku z tym 
zalecono, by „wstrzymać się do zbrojne
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 Ð Komendant 
Okręgu 
Radomsko-
-Kieleckiego 
AK płk Jan 
Zientarski; 
fotografi a 
przedwojenna
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i oczekiwanie na kontakt z wojskami 
alianckimi. Zientarski był wyraźnie prze
ciwny ujawnianiu przez żołnierzy infor
macji dotyczących ich działalności w AK, 
bo „wiadomo, co każdego [wtedy] cze
ka”. Dowództwo Okręgu Radomsko
Kieleckiego niejednokrotnie prosiło KG 
o wydanie odpowiednich dyspozycji do
tyczących stosunku do Armii Czerwonej, 
w sytuacji „gdyby chciano nas rozbrajać”.

Bezradny Zientarski
W meldunku sytuacyjnym z począt
ku stycznia 1945 roku płk Zientarski 
stwierdził, że możliwości konspiracyjne 
są bardzo złe, a „ciągłe łapanki i wywo
żenie powodują coraz większe szczerby 
w szeregach AK”.

Kolejnym problemem dla dowódz
twa „Jodły” była likwidacja tereno
wych struktur AK (zgodnie z rozkazem 
z 19 stycznia 1945 roku), która odby
wała się często poza kontrolą Komendy 
Głównej. Do „wyższych” struktur Okrę
gu RadomskoKieleckiego rozkaz roz
wiązujący Armię Krajową dotarł praw
dopodobnie jeszcze w styczniu 1945 
roku. „Niższe” struktury organizacyjne 
oraz poszczególne oddziały partyzanckie 
otrzymały go później.

Z pomocą żołnierzom Armii Czerwo
nej przyszła także partyzantka komunis
tyczna. 17 stycznia 1945 roku dowódca 
Obwodu Kieleckiego Armii Ludowej, 
płk Mieczysław Moczar, wydał rozpo
rządzenie dotyczące karania sprawców 
„walk bratobójczych”, dopuszczając 
możliwość użycia „wszelkich sił zbroj
nych”. Rozkaz ten dawał możliwość do
wolnego interpretowania i w związku 
z tym zwalczania AK w Okręgu „Jod
ła”. W imię „bratniego sojuszu” z ZSRS 
żołnierze AL denuncjowali, aresztowali 
i zabijali członków Polskiego Państwa 
Podziemnego.

W depeszy do KG z lutego 1945 roku 
„Mieczysław” stwierdził, że „Sowiety od 
pierwszych dni rozpoczęły zwalczanie 
AK. Dotychczas aresztowano kilkuset 
członków różnych stopni, w tym prze
szło 20 ofi cerów członków sztabu, do
wódców kompanii, 24 dowódców pluto
nów […]. Wszędzie dążono do wykrycia 

sztabów AK […]. Celem akcji sowiec
kiej jest w pierwszym rzędzie wykrycie 
i zebranie całej broni, następnie ujęcie 
w formy rejestracyjne wszystkich do
wódców sztabów” oraz przeprowadze
nie mobilizacji. Funkcjonariusze NKWD 
naciskali na dowództwo „Jodły”, by na
kłaniało swoich podwładnych do ujaw
niania się  i przekazywania broni.

W kolejnym meldunku sytuacyjnym 
do KG, płk Zientarski zawiadomił swo
ich przełożonych, że wykonanie planów 

sowieckich względem żołnierzy Polskiego 
Państwa Podziemnego jest realizowane 
szybko „i jak dotychczas, daje dość duże 
wyniki, głównie dzięki wtyczkom so
wieckim w AK i obowiązkowi rejestracji 
wszystkich ofi cerów i podofi cerów”. Naj
większe sukcesy służby bezpieczeństwa 
ZSRS osiągnęły w Kielcach, gdzie działała 
specjalna komórka wywiadowcza, kiero
wana przez specjalnie oddelegowanego do 
tego sowieckiego ofi cera. Po większoś ci 
aresztowanych osób ślad całkowicie za
ginął. Dowództwo Okręgu Radomsko
Kieleckiego informowało także, że w ofi 
cjalnej polityce propagandowej dominuje 
wrogi i negatywny stosunek do rządu RP 
w Londynie i AK, „którą zapowiadają tę
pić bezwzględnie jako zdrajców”.

Walkę ze strukturami wojskowymi 
Polskiego Państwa Podziemnego na tere

nie Kielecczyzny na początku 1945 roku 
prowadziły 18. oraz 98. pułk 64. Dywi
zji Wojsk Wewnętrznych NKWD. Ak
cjami pacyfi kacyjnymi zajmowała się 
także tzw. radomska grupa operacyjna 
dowodzona przez płk. Konstantego Pie
mienowa. Sowieckie organy represyjne 
– zwalczające żołnierzy antykomuni
stycznego podziemia wywodzącego się 
z rozwiązanej AK – podlegały doradcy 
NKWD przy Wojewódzkim Urzędzie 
Bezpieczeństwa Publicznego w Kiel
cach, płk. Szpilewojowi „Natanowi”.

Sowiecka skuteczność
Podporządkowanie sobie państwa pol
skiego było podstawowym celem za
granicznej polityki sowieckiej w trakcie 
II wojny światowej. Zerwanie stosunków 
dyplomatycznych z polskimi władzami 
na uchodźstwie w 1943 roku ułatwiło 
Kremlowi realizację tego zadania. Repre
sje sowieckiego aparatu bezpieczeństwa 
względem żołnierzy Polskiego Państwa 
Podziemnego – stanowiące podstawę 
polityki sowieckiej – były odzwiercied
leniem stosunku ZSRS do rządu emig
racyjnego w Londynie oraz podporząd
kowanych mu struktur w okupowanym 
kraju. Stalin wyznawał bowiem zasadę, 
że „kto występuje przeciwko obozowi 
polskiemu, ten jest w obozie hitlerow
skim. Trzeciego obozu nie ma”. Rzecz 
jasna, według przywódcy ZSRS termin 
„obóz polski” oznaczał jedynie komu
nistyczne władze „Polski Lubelskiej”. 
Równało się to z negowaniem istnienia 
Armii Krajowej, którą uznano za efeme
rydę pozbawioną jakichkolwiek wpły
wów w społeczeństwie polskim. Celem 
ZSRS była – w gruncie rzeczy – całko
wita likwidacja AK, stanowiącej niepod
ległościową elitę polskiego narodu. Jej 
unicestwienie równało się ze znacznym 
ograniczeniem możliwości oporu i opo
zycji wobec nowej władzy. Nie ozna
czało to jednak jego braku. Istniał on – 
w różnych formach, o różnym zasięgu 
i skuteczności – aż do pełnego odzyska
nia suwerenności w 1989 roku.

Tomasz Trepka – doktorant w Instytucie Historii 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
laureat III miejsca w konkursie „Czytelnicy do piór!”

 Ð W lipcu 1946 roku płk Jan Zientarski 
został aresztowany przez funkcjonariu-
szy MBP i po brutalnym śledztwie ska-
zany na trzy i pół roku więzienia 
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Sowieckiemu dyktatorowi 
i obu jego gościom towa
rzyszyli ministrowie spraw 
zagranicznych, doradcy 

i delegacje wojskowe. Było to dru
gie spotkanie wielkiej trójki. Pierwsza 
wspólna konferencja odbyła się w Te
heranie ponad rok wcześniej. Stalin 

i Churchill od połowy 1941 roku pisy
wali do siebie listy, poza tym w sierp
niu 1942 roku spotkali się na Kremlu. 
U Roosevelta brytyjski premier gościł 
już w grudniu 1941 roku. Jak na polity
ków wszyscy trzej znali się więc nieźle.

W Jałcie rysowało się przed nimi kil
ka palących tematów, m.in.: jak ma wy

glądać współdziałanie wojsk sojuszni
czych na terenie Niemiec w ostatnich 
miesiącach wojny, co dalej z pokonaną 
III Rzeszą oraz jaki będzie powojen
ny porządek świata. No i wreszcie: co 
z przyszłą Polską? Z ośmiu plenarnych 
posiedzeń, odbytych między 4 a 11 lute
go, aż siedem wiązało się bezpośrednio 
z tematami dotyczącymi Polaków. Ich 
samych na konferencji nie było. Osta
tecznie niemal wszystko skończyło się 
po myśli Stalina. Ale po kolei...

Zapraszamy do Kraju Rad
Stalin nie znosił ruszać się poza Kreml, 
a już w żadnym razie poza granice swo
jego państwa. Bał się. Ponieważ jednak 
zdawał sobie sprawę z tego, że spot
kania z przywódcami państw sojusz
niczych są złem koniecznym, raz zary
zykował przelot samolotem. W grudniu 
1943 roku odbył swój jedyny w życiu 
lot – na konferencję w Teheranie. Te
raz nie zamierzał powtarzać tego błędu. 
Kiedy padła propozycja spotkania nad 

Najgorsze miejsce 
na ziemi
robert spałek

W Jałcie na Krymie 4 lutego 1945 roku spotkali się przywódcy 
trzech wielkich mocarstw: Winston Churchill – stojący na czele 
rządu Wielkiej Brytanii, Franklin Delano Roosevelt – prezydent USA 
oraz Józef Stalin – premier ZSRS, sekretarz generalny partii bolsze-
wickiej i późniejszy generalissimus. Mieli zdecydować o kształcie 
powojennego świata, w tym Polski.
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 Ð Wielka trójka w Jałcie: premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, 
prezydent USA Franklin Delano Roosevelt, premier ZSRS Józef Stalin; 
11 lutego 1945 roku
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Morzem Śródziemnym, wódz wyłgał 
się, tłumacząc, że lekarze odradzają mu 
zmianę klimatu.

Sowiecki przywódca zyskiwał w ten 
sposób pełną kontrolę nad przebiegiem 
drugiej światowej konferencji wojennej. 
Sukcesy jego wojsk były tak doniosłe, 
że Roosevelt i Churchill ulegli, choć 
ten ostatni napisał w liście do prezyden
ta USA: „Nie znaleźlibyśmy gorszego 
miejsca, gdybyśmy dziesięć lat szukali”. 
Zresztą gdy Churchill już wysiadł z samo
lotu i szedł wzdłuż szpaleru honorowego, 
zaglądał żołnierzom w oczy ze strachem 
pomieszanym z niedowierzaniem – jakby 
wylądował na innej planecie. Anglik od 
początku był pełen niepokoju; nie dowie
rzał Stalinowi, a z Rooseveltem nie mógł 
się porozumieć. Narzekał, że w nocy gry
zą go pluskwy.

Pluskiew (nie tylko insektów) rzeczy
wiście było co niemiara... albowiem po
mieszczenia konferencyjne i apartamen
ty prywatne polityków zostały wręcz 
naszpikowane aparaturą podsłuchową. 
Był to sprzęt nowoczesny, m.in. mikro
fony kierunkowe łowiące dźwięk na od
ległość 200 metrów. Nad bezpieczeń
stwem konferujących czuwały cztery 
pułki NKWD, baterie dział przeciwlot

niczych i 160 myśliwców. Samego Sta
lina strzegło ponad sześciuset enkawu
dzistów. Agentom z obstawy brytyjskiej 
i amerykańskiej gospodarze nie skąpili 
jadła i trunków. Część ochroniarzy koń
czyła biesiady pod stołami i trzeba ich 
było zanosić do pokojów.

Co z tą Polską?
Podczas konferencji zadecydowano 
o doprowadzeniu Niemiec do bezwa
runkowej kapitulacji, a następnie o ich 
podziale na cztery odrębne strefy – po 
kawałku dla trzech mocarstw oraz dla 
Francji. Za udziałem Francji optował 
Churchill, który dopatrywał się w niej 
pierwiastka stanowiącego przeciwwa
gę dla roli i znaczenia Stalina w Euro
pie. Postanowiono nałożyć na Niemcy 
odszkodowania wojenne, a także za
pewnić współpracę administracji oku
pacyjnych. To w Jałcie zadecydowano 
o zwołaniu konferencji założycielskiej 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(doszło do niej 25 kwietnia 1945 roku 
w San Francisco). Uzgodniono, że 
ZSRS przystąpi do wojny z Japonią, 
rozpoczynając ofensywę na Dalekim 
Wschodzie w dwa, trzy miesiące po 
zakończeniu wojny w Europie (ofen

sywa ruszyła w nocy z 8 na 9 sierpnia 
1945 roku). Postanowiono też ukarać 
zbrodniarzy wojennych.

Dla Stalina sprawą priorytetową 
była jednak Polska. Starał się tutaj nie 
ustąpić swoim oponentom ani na krok. 
Dyplomatycznie tłumaczył: „Polska 
zawsze była korytarzem, przez który 
przechodził wróg napadający na Rosję” 
– dlatego on więcej na to nie pozwoli. 
Siłę jego argumentów wspierało grubo 
ponad 9 mln wojsk sowieckich walczą
cych w Europie ŚrodkowoWschodniej. 
Przede wszystkim zależało mu na „usa
dowieniu” w Polsce kontrolowanego 
przez siebie rządu. Drugą kwestią było 
oczywiście uzyskanie jak najkorzyst
niejszych granic dla powojennego im
perium sowieckiego i państw zależnych.

Wielokrotne powracanie podczas obrad 
do powojennej roli i miejsca Polski w Eu
ropie świadczy o pewnym oporze zachod
nich aliantów. Amerykański dyplomata 
Charles Bohlen w swoich wspomnieniach 
stwierdził jednoznacznie, że „najtrudniej
szą sprawę w Jałcie stanowiła Polska”. 
Churchill natomiast zauważył: „proto
kół brytyjski obejmuje wymianę blisko 
osiemnastu tysięcy słów na ten temat mię
dzy Stalinem, Rooseveltem i mną”.
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 Ð 14 sierpnia 1941 roku prezydent USA 
Franklin Delano Roosevelt i premier 
Wielkiej Brytanii Winston Churchill 
na okręcie „Prince of Wales” podpisa-
li Kartę Atlantycką, w której 
m.in. gwarantowali państwom 
biorącym udział w wojnie 
z III Rzeszą niepodległość 
i nienaruszalność gra-
nic – w Jałcie zapo-
mnieli już o tych 
deklaracjach
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Prezydent USA zapowiedział na 
wstępie, że porozumienie aliantów co 
do kształtu Polski oraz wyłonienia jej 
przyszłych władz jest warunkiem ko
niecznym powodzenia powojennego 
ładu w Europie. Co więcej, delegacja 
amerykańska podkreśliła, że jeśli nie 
dojdzie do rozsądnego kompromisu 
w tej sprawie, to pod znakiem zapyta
nia stanie udział USA w powstającej 
ONZ. Co z tego, kiedy nie kto inny, ale 
właśnie prezydent Roosevelt pierwszy 
wycofał się z koncepcji rady prezyden
ckiej, która miała mianować nowy pol
ski rząd porozumienia narodowego? 
Z punktu widzenia Polaków walczących 
o niepodległy kraj, zaistniały „kompro
mis” oznaczał przegraną.

Roosevelt i Churchill zgodzili się bo
wiem na „zrekonstruowanie” już istnie
jącego, sformowanego przez Stalina pol
skiego quasirządu. Jego zalążkiem był 
stworzony jeszcze w lipcu 1944 roku 
Polski Komitet Wyzwolenia Narodo
wego, zamieniony po pół roku w Rząd 
Tymczasowy – obie te bezwolne, w pełni 
zależne od ZSRS atrapy gabinetu rady 
ministrów były traktowane przez Stalina 
wyłącznie instrumentalnie. Od początku 
miały stanowić pierwszorzędny element 
nacisku na mocarstwa zachodnie – być 
rzekomym „dowodem” odradzania się 
państwowości polskiej na terenach kon
trolowanych przez Armię Czerwoną.

Triumf Gruzina
Pomysł Stalina się powiódł. Plan rekon
strukcji „rządu moskiewskiego” podjęty 
w Jałcie zakładał, co prawda, włącze
nie w jego skład polityków niekomu
nistycznych z kraju i emigracji, ale od 
razu ich znaczenie zostało zmargina
lizowane. Ostatecznie zresztą plan ten 
nie tylko został zrealizowany zaledwie 
po części, lecz także nie dał politykom 
opozycyjnym jakichkolwiek realnych 
i rzeczywistych możliwości decyzyj
nych. Powstały w ten sposób w czerwcu 
1945 roku Tymczasowy Rząd Jedności 
Narodowej został zobowiązany do jak 
najszybszego przeprowadzenia wolnych 
wyborów. Wielka trójka nie przedstawi
ła jednak pomysłu na bezstronne kon

trolowanie i nadzór nad wykonaniem 
tego postanowienia. Tym samym los 
Polski złożyła w ręce dyktatora Stalina.

Anglicy i Amerykanie pozwolili Sta
linowi na zagarnięcie przedwojennych 
wschodnich ziem polskich (granicę Pol
ski z ZSRS miała stanowić nieco zmo
dyfi kowana tzw. linia Curzona). Roose
velt, co należy zauważyć, wystąpił 
nieśmiało z sugestią, by Stalin przemy
ślał „koncesje obejmujące Lwów i złoża 
naftowe w prowincji lwowskiej”, ale 
niemal natychmiast podkreślił, że nie 
będzie w tej sprawie nalegał. Jedno
cześnie alianci przyjęli, że nowe pań
stwo zostanie powiększone na zacho
dzie i północy o ziemie – do niedawna 
– niemieckie. Ale tu Stalin nie uzyskał 
wszystkiego: tak jak on pragnął jak naj
dalszego wysunięcia Polski na Zachód 

(w trosce o swoje imperium), tak przy
wódcy zachodni – właśnie w obawie 
przed tym imperium – nie chcieli gra
nicy Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej. 
W wyniku ustaleń jałtańskich wschod
nie granice Polski zostały zatem okro
jone przez ZSRS, ale zachodnie pozo
stawały nadal nieznane z powodu oporu 
mocarstw zachodnich.

Mimo to Churchill po powrocie do 
Londynu przedstawił Izbie Gmin niemal 
świetlany obraz przyszłości Polski. A Sta
lin – jego zdaniem – zaprezentował się 
w Jałcie jako prawdziwy przyjaciel de
mokracji zachodniej. Podobnie Roosevelt
– na plenarnej sesji Kongresu mówił 
o najkorzystniejszym porozumieniu, ja
kie można było zawrzeć. Cytowany już 
amerykański dyplomata Bohlen zano
tował: „Choć panowało uczucie pewnej 
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 Ð Stalin: gospodarz 
i główny rozgrywający 
w Jałcie
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frustracji i goryczy z powodu Polski, 
ogólnie odczuwaliśmy satysfakcję”.

Rozbiór Polski
Tymczasem pozostający na wychodź
stwie rząd Tomasza Arciszewskie
go określił Jałtę jako czwarty rozbiór 
Polski. 13 lutego opublikował oświad
czenie, że decyzje podjęte na Krymie 
są zaprzeczeniem „elementarnych za
sad, które obowiązują sojuszników”. 
Udzielające Polakom gościny wła
dze brytyjskie nie zwracały już w tym 
momencie uwagi na takie głosy. Od 
samego początku, tj. od końca listo
pada 1944 roku, stosunki rządu Ar
ciszewskiego z Brytyjczykami miały 
charakter głównie formalny. Churchill 
oskarżał polskiego premiera o brak re
alizmu. I choć ze strony członków tam
tejszego parlamentu Polacy spotykali 

się z wspierającymi i wyrażającymi 
zrozumienie głosami, to w praktyce 
gabinet Arciszewskiego przestał mieć 
jakiekolwiek znaczenie w polityce 
międzynarodowej.

W jakże odmiennym nastroju byli ko
muniści. 14 lutego 1945 roku Bolesław 
Bierut – przewodniczący quasiparla
mentu, Krajowej Rady Narodowej, oraz 
Edward OsóbkaMorawski – premier 
marionetkowego Rządu Tymczasowe
go – wyczekiwali na Kremlu na wiado
mości o przebiegu konferencji. W końcu 
spotkali się ze Stalinem. To, co usłyszeli, 
uznali za swój triumf. Kilka dni później, 
na konferencji działaczy komunistycz
nych w Łodzi, relacjonujący ich słowa 
Władysław Gomułka – szef Polskiej Par
tii Robotniczej – zaznaczył z satysfakcją, 
że decyzje wielkiej trójki wzmacniają 
i utrwalają nową władzę.

Stalin zaś działał metodą faktów doko
nanych. Pod koniec marca podległy mu 
aparat terroru aresztował szesnastu przy
wódców Polskiego Państwa Podziem
nego, których postawiono w Moskwie 
przed sądem. Tym samym prawowici re
prezentanci społeczeństwa zostali osta
tecznie wykluczeni z kręgu polityków, 
którzy mogli brać udział w rozmowach 
na temat powojennego ładu w Polsce.

Jałta stanowiła o formalnym końcu 
II Rzeczypospolitej, co najdosadniej 
uwidoczniło się w jej likwidacji jako 
podmiotu prawa międzynarodowego. 
Decyzje zapadły ponad głowami wszel
kich polskich reprezentacji politycznych 
– prawowitego rządu, środowisk emi
gracyjnych i krajowych, a nawet grup 
komunistycznych. Potwierdzony został, 
ustalony jeszcze na konferencji w Te
heranie (28 listopada – 1 grudnia 1943 
roku), podział Europy na dwie strefy 
wpływów: zachodnią i sowiecką.
Robert Spałek – historyk, pracownik OBEP IPN 
w Warszawie
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 Ð Po konferencji jałtańskiej emigracyjny rząd Tomasza Arciszewskiego przestał odgrywać 
jakąkolwiek rolę na arenie międzynarodowej; na zdjęciu: premier Tomasz Arciszewski (sie-
dzi), od lewej stoją ministrowie: Stanisław Sopicki, Jan Kwapiński, Adam Tarnowski, Adam 
Pragier, Adam Romer, Zygmunt Berezowski, Władysław Folkierski, Bronisław Kuśnierz
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Siedzisz w domu w środku 
okrągłego pokoju. Kiedy 
obracasz się dookoła w swo
im krześle, widzisz falę roz

bijającą się o skały i opływającą plażę. 
Ptaki wzbijają się w niebo. Naprze
ciwko ciebie siedzi mężczyzna, z któ
rym rozmawiasz. Od czasu do czasu 
plusk fali lub krzyk ptaka wypełniają 
przerwy w waszej rozmowie” – pisał 
Andrzej Targowski, dy
rektor stołecznego 
ośrodka oblicze
niowego ZOWAR, 
w opublikowanej 
w 1971 roku książce 
Informatyka – klucz 
do dobrobytu.

Cóż niezwykłego 
w tej sielankowej sce
nie? Po pierwsze, nad
morski krajobraz okazuje 
się programem nagranym 
na Krymie i odtwarzanym 
na „płaskościennym ekra
nie telewizyjnym”, a ów „superrealis
tyczny” obraz można w każdej chwili 
zmienić na zupełnie inny. Po drugie, 
obecny w pomieszczeniu dyskutant, 
„jakkolwiek możesz wstać, obejść go 
dookoła i zobaczyć tył jego głowy, 
wcale nie jest u ciebie. Jego obraz jest 
przeniesiony przez promienie laserowe 
z satelity i odtworzony w kolorze i trój
wymiarze przy zastosowaniu procesu 
holografi i. W rzeczywistości człowiek 
ten siedzi w swoim mieszkaniu na dru
gim kontynencie”. Po trzecie, spotka
nie z hologramem rozmówcy nie ma 
charakteru towarzyskiej pogawędki, 

lecz jest elementem pracy zawodowej, 
którą dzięki łatwemu dostępowi do po
trzebnych informacji można prowadzić 
z własnego salonu.

„Podobnie twoja żona – pisał dalej 
autor – nie musi wychodzić z domu 
po zakupy. Komputer łączy [ją] bez
pośrednio ze sklepami i bankami, tak 
że transakcja jest przeprowadzana bez 
gotówki czy czeków. Opuszczasz swój 
dom, tylko kiedy zechcesz to zrobić dla 
specjalnych celów, np. towarzyskich”.

Płaskościenne ekrany z superrea
listycznym, kolorowym obrazem za
miast czarnobiałych telewizorów, 

międzykontynentalne rozmowy z ho
logramami zamiast wielogodzinne
go oczekiwania na telefon, zakupy 
w domu zamiast całodniowego wys
tawania w kolejkach – wszystkie te 
piękne wizje, jak przekonywał trzy
dziestoczteroletni wówczas inżynier 
Targowski, jeszcze w XX wieku miały 
się ziścić właśnie dzięki komputerom.

Dogonić kapitalizm
Tymczasem w lata siedemdziesiąte 
Polska wkraczała z zaledwie – w przy
bliżeniu – dwustoma maszynami li
czącymi (więcej komputerów, w do
datku nowocześniejszych, pracowało 
nie tylko w krajach kapitalistycznych, 
lecz także w Czechosłowacji i NRD). 

Informatyka 
w służbie władzy
Bartłomiej Kluska

„

Aby lepiej kontrolować obywateli, władze PRL chętnie 
korzystały z najnowszych osiągnięć informatyki. 
Tak powstał wykorzystywany do dziś system PESEL.

 Ð „Firmowa” grafi ka systemu
PESEL zaprojektowana 
w Ośrodku Informatyki MSW
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Archaiczne pozostawały również za
stosowania tych urządzeń. Gdy na Za
chodzie komputery wykorzystywano 
głównie w przemyśle i handlu, u nas 
głównymi ich użytkownikami były na
dal uczelnie oraz instytuty naukowe. 
W polskiej prasie wciąż obowiązy
wał wizerunek komputera jako kilku 
olbrzymich szaf z tysiącami lampek 
sygnalizacyjnych i dziesiątkami prze
łączników, które potrafi  obsługiwać je
dynie wąskie grono specjalistów w bia
łych kitlach, wyliczających za pomocą 
maszyn skomplikowane, zupełnie nie
potrzebne zwykłemu śmiertelnikowi 
równania matematyczne.

A przecież, jak przekonywał Andrzej 
Targowski, rozwiązywanie akademic
kich problemów liczbowych to zale
dwie jedno z wielu zastosowań kom
puterów, bo na świecie aż 75 proc. tych 
urządzeń pracuje dla potrzeb gospodar
ki. Przy czym, choć wspomagana in
formatyką gospodarka kapitalistycz
na rozwija się z sukcesami, to jednak 
żywiołowo i oddolnie. Tymczasem to 
właśnie centralnie planowana, kontro
lowana i sterowana gospodarka socjalis
tyczna daje w tej materii zdecydowanie 
większe możliwości – jest jakby wprost 
stworzona do tego, by w zarządzaniu 
nią pomagały komputery!

By wyjść poza teoretyczne rozważa
nia, w 1972 roku Targowski zaprojek
tował Krajowy System Informatyczny 
(KSI). Była to ambitna i nowatorska 
w skali światowej koncepcja zakłada
jąca objęcie siecią połączonych sys
temów informatycznych wszystkich 
aspektów centralnego sterowania pań
stwem – komputery miały przetwarzać 
i analizować masowe dane o polskiej 
gospodarce i społeczeństwie, a następ
nie udzielać kierownictwu na wszyst
kich szczeblach szybkiej, precyzyjnej 
i właściwie skierowanej informacji.

Witamina dla przemysłu
Młody, dynamiczny inżynier zdołał 
przekonać do swoich wizji możnych 
protektorów, w tym premiera Piotra Ja

roszewicza oraz ministra nauki, szkol
nictwa wyższego i techniki Jana Kacz
marka, a wdrażanie KSI rozpoczęto 
od systemu WEKTOR, którego zada
niem miało być wspomaganie najważ
niejszych projektów inwestycyjnych 
w kraju. Sprawa wymagała pilnego 
rozwiązania, na początku lat siedem
dziesiątych Polska wyglądała bowiem 
jak wielki plac budowy – na różnych 
szczeblach decyzyjnych rozpoczynano 
kolejne inwestycje, często bez planu 
i analizy opłacalności, co prowadziło 
do gigantycznego marnotrawstwa pra
cy, czasu i środków. Dla mieszkańców 
stolicy symbolem bezradności pań
stwa w tej materii była ciągnąca się już 
ćwierć wieku budowa gmachu Narodo
wego Banku Polskiego, a chaotyczne, 
powodowane interwencjami dygnitarzy 
różnego szczebla wędrówki robotników 
między inwestycjami, ginące w niewy
jaśnionych okolicznościach materiały 
budowlane oraz puste, sprawiające wra
żenie porzuconych place budów stano
wiły stały element krajobrazu PRL.

Tymczasem WEKTOR miał
by w swojej komputerowej pamięci 
kompletne dane o zasobach ludzkich 
i fi nansowych, potrafi łby nie tylko bi
lansować planowane budowy z mocą 
przerobową przedsiębiorstw wyko
nawczych, lecz także kontrolować 
pos tęp prac, zużycie materiałów, wy
korzystanie siły roboczej oraz realiza
cję początkowych założeń. Redaktor 
„Życia Gospodarczego” przekonywał, 
że „zaprzęgnięcie informatyki w służ
bę usprawniania procesu inwestowania 
jest krokiem niezwykle doniosłym”, 
a „Express Wieczorny” ogłaszał, że 
WEKTOR wkrótce stanie się „wita
miną »I« dla przemysłu i administra
cji”. Rozpoczęto wdrażanie systemu 
na tak ważnych dla państwa budowach 
jak Huta Katowice, Elektrownia Dolna 
Odra czy Zakłady Stilon w Gorzowie 
Wielkopolskim.

Niestety, entuzjazm prasy szybko 
osłabł, później zaś nazwa WEKTOR 
w ogóle przestała pojawiać się w do

niesieniach medialnych. Okazał się on 
bowiem czymś znacznie więcej niż sys
temem informatycznym – w realiach 
Polski Ludowej był po prostu systemem 
władzy, który mógł wpływać na sytua
cję polityczną kraju. Przekonał się o tym 
ówczesny minister budownictwa i prze
mysłu materiałów budowlanych Alojzy 
Karkoszka, rzecz jasna bardzo niechęt
ny, by oderwane od partyjnych uwarun
kowań komputery oceniały i kontrolo
wały jego działania oraz decyzje.

Po interwencji Karkoszki niezależny 
w założeniach system informatyczny 
podporządkowano ministerstwu, a nas
tępnie znacznie okrojono w funkcjo
nalności, by ostatecznie zlikwidować. 
Gdy Targowski, widząc, jak jego pro
jekt upada, próbował interweniować 
u kierownika Wydziału Ekonomicz
nego KC PZPR, usłyszał, że gdyby 
WEKTOR został wdrożony, to odpo
wiedzialny za inwestycje w kraju wi
cepremier Jan Mitręga byłby najlepiej 
poinformowanym politykiem. „A to 
nikomu by się nie podobało” – podsu
mowywał urzędnik.

Komputer jak telefon
Docelowo maszyny KSI miały przecho
wywać i przetwarzać w swojej pamięci 
cenne, lecz kłopotliwe dla rządzących 
dane dotyczące m.in. wykonania budże
tu państwa, gospodarki materiałowej, 
transportu i łączności, informacji sta
tystycznych o masowych zjawiskach 
społecznych czy zagospodarowania 
przestrzennego kraju, a wszystkie te 
systemy byłyby połączone siecią – 
INFOSTRADĄ. Wcielenie w życie 
tego pomysłu oznaczałoby uzyskanie 
dostępu do wiedzy zawartej w kompute
rowych bazach i systemach niezależnie 
od fi zycznej lokalizacji użytkowników 
i maszyn cyfrowych oraz umożliwiło
by sprawną wymianę informacji i do
kumentów między odległymi od siebie 
ośrodkami decyzyjnymi.

Prasa opisywała zresztą „wielkie 
przyszłościowe sieci komputerowe 
opasające całe kraje i kontynenty”, 
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których „w ogóle nie będzie widać, 
chociaż niemal każdy członek cywili
zowanego społeczeństwa będzie z ich 
usług korzys tał. Za kilkanaście lat kom
putery staną się – podobnie jak dziś te
lefon – naturalnym składnikiem życia 
umysłowego. Inżynier, lekarz, prawnik, 
ekonomista czy też specjalista będzie 
mógł za niewielką opłatą miesięczną za
instalować u siebie aparat teledacyjny, 
za pośrednictwem którego staną się dlań 
dostępne wszystkie komputery podłą
czone do sieci obliczeniowej”. Zapewne 
tej właśnie wizji przestraszyły się wła
dze – idea społeczeństwa bez przeszkód 
komunikującego się i wymieniającego 
informacjami nie mogła liczyć na urze
czywistnienie (co potwierdza także ów
czesny katastrofalny wręcz stan rozwo
ju sieci telefonicznej w Polsce i brak 
starań, by sytuację tę poprawić).

Andrzej Targowski boleśnie przeko
nał się, że dla władz PRL precyzyjna 
informacja, której miały udzielać kom
putery, nie była priorytetem w zarzą
dzaniu. Z jednym wyjątkiem: gdy była 
to informacja o obywatelach, system 
taki uznano za wart wdrożenia.

Każdy magister w banku 
danych
Już w 1968 roku, gdy wydarzenia mar
cowe ujawniły konieczność lepszego 
kontrolowania krajowej inteligencji, 
wśród rządzących narodziła się idea 
komputerowego zewidencjonowania 
wszystkich Polaków z wyższym wy
kształceniem. Ofi cjalnym uzasadnie
niem konieczności realizacji tego pro
gramu było prognozowanie potrzeb 
państwa na specjalistów z danych dzie
dzin i rozwijanie odpowiednich kierun
ków studiów, co ograniczyłoby liczbę 
sytuacji, w których absolwenci uczelni 
wyższych nie podejmują pracy w swo
ich zawodach. Podobny Scientifi c Regi-
ster działał już w USA, tam jednak był 
wykorzystywany wyłącznie na potrzeby 
świata nauki. W Polsce tymczasem sy
stem MAGISTER nie był opracowywa
ny w Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki, lecz w… Minis
terstwie Spraw Wewnętrznych.

Już w roku 1974, po trzech latach in
tensywnego zbierania danych przesy
łanych ze wszystkich krajowych uczel
ni oraz ponad 50 tys. zakładów pracy, 
w bankach pamięci komputerów MSW 
znalazły się informacje o ponad 600 tys. 
Polaków z wyższym wykształceniem. 
Każdą ujętą w systemie osobę charak
teryzowało aż 135 cech, nie tylko tak 
oczywistych, jak imię i nazwisko, data 
urodzenia, ukończone studia czy his
toria zatrudnienia, lecz także pełne dane 
o stanie majątkowym, rodzinie, sytua
cji mieszkaniowej (metraż mieszkania, 
forma własności lokalu, liczba współ
lokatorów), a nawet o… odległościach 
i czasach dojazdu do pracy.

MAGISTER, generujący na potrzeby 
ministerstw, władz lokalnych oraz za
kładów pracy użyteczne analizy staty
styczne, dotyczące Polaków z wyższym 
wykształceniem, jak również pozwala
jący wyszukać na podstawie zadanych 
kryteriów np. kandydata na stanowisko 
kierownicze, stał się jednak zalążkiem 
znacznie większego projektu.

Numer ewidencyjny 
dla wszystkich
Od początku lat siedemdziesiątych kie
rowany przez Antoniego Bossowskiego 
Ośrodek Informatyki MSW opracowy
wał już bowiem koncepcję Powszech
nego Elektronicznego Systemu Ewiden
cji Ludności (PESEL). Szybko zapadła 
decyzja, by system ten oprzeć na nu
merze ewidencyjnym indywidualnym 
dla każdego obywatela. Planowano, że 
w rezultacie każdy Polak otrzyma swój 
numer, który pozwoli zidentyfi kować 
go w kontakcie z dowolnym urzędem, 
wskaże miejsce zamieszkania, a także 
stanie się kluczem dostępu do służby 
zdrowia i ubezpieczeń emerytalnych.

Roman Warski, jeden ze współ
tworzących projekt funkcjonariuszy 
Służby Bezpieczeństwa, wspominał, 
że ze względu na ciągle żywą pamięć 
o obozach koncentracyjnych II wojny 
światowej, zrezygnowano z pomysłu, 
by Polakom nadawać po prostu kolej
ne numery porządkowe. Zamiast tego 
oparto się na dacie urodzenia i płci, do 

których dołączono numer porządkowy 
(nadawany według kolejności spływa
nia informacji o urodzeniach w danym 
dniu) i liczbę kontrolną. Wykazując się 
imponującą dalekowzrocznością, już 
na tym etapie przewidziano również 
„problem roku 2000”, eliminując moż
liwość dublowania się numerów osób 
urodzonych w kolejnym stuleciu.

Nadzór Ministerstwa Spraw Wew
nętrznych sprawił, że do prac nad 
PESELem w ramach utworzonego 
Rządowego Centrum Informatyczne
go (RCI) zaangażowano najlepszych 
polskich informatyków (m.in. współ
pracowników Jacka Karpińskiego, 
twórcy minikomputera K202). Do
ceniono wagę zadania pos tawionego 
przed członkami zespołu i zapew
niono bardzo dobre warunki fi nanso
we oraz możliwości kształcenia tak
że na Zachodzie. Prace rozpoczęto od 
podróży do Stanów Zjednoczonych, 
RFN i Belgii, gdzie oglądano sprzęt 
i oprogramowanie, na którym miał
by zostać uruchomiony PESEL, oraz 
prezentowano Polakom funkcjonujący

 Ð Andrzej Targowski – twórca koncepcji 
Krajowego Systemu Informatycznego
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już i zbliżony w swych założeniach 
belgijski system Registre National.
W ciągu roku (co było wówczas ter
minem niespotykanym) wybudowano 
również dla potrzeb RCI nowoczesny 
gmach przy ul. Pawińskiego na war
szawskiej Ochocie.

Za wdrożenie gigantycznego projektu 
w życie odpowiedzialny był pułkow
nik Służby Bezpieczeństwa Zygmunt 
Orłowski, który – jak po latach opo
wiadał Andrzej Targowski – „swoimi 
bezwzględnymi, ubeckimi metodami 
doprowadził do organizacyjnego funk
cjonowania tego systemu w państwie, 
w którym panował informacyjny cha
os”. Prace były, rzecz jasna, opatrzone 
wszystkimi możliwymi klauzulami taj
ności. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” 
jeden z członków zespołu wspominał: 
„[...] partyjna góra mówiła: »Zróbcie 
nam system do ewidencji danych«. Gdy 
pytaliśmy, do czego ma on służyć, sły
szeliśmy: »Tego nie możemy powie
dzieć, bo to ściśle tajne«. No, to chociaż 
ilu ludzi ma być w systemie? »To też 
jest tajemnica«. I tak cały czas”.

Oprócz informatyków w Centrum za
trudniono również ponad 10 tys. osób, 
które podjęły się mrówczej pracy sca
lenia i ujednolicenia wszystkich papie
rowych rejestrów oraz kartotek oso
bowych znajdujących się w urzędach 
gmin, urzędach stanu cywilnego, pla
cówkach służby zdrowia, sądach, szko
łach, biurach adresowych czy zakładach 
pracy. Krążąca wśród pracowników 
RCI anegdota głosiła, że po zebraniu 
wszystkich rozproszonych dotychczas 
w różnych placówkach danych o jed
nym tylko obywatelu, stos dotyczących 
go dokumentów miał… ponad półtora 

metra wysokości. Wszystkie te papiery 
należało uważnie przejrzeć, a następ
nie przenieść zawarte w nich informa
cje do komputerowego banku danych. 
Dopiero w kolejnym etapie można było 
przystąpić do przydzielania Polakom 
numerów identyfi kacyjnych.

Mimo wszystkich trudności oraz 
ogromu projektu, już w 1977 roku 
wprowadzono do systemu mieszkań
ców warszawskiej Woli, później zaś 
całej stolicy i gmin województwa war
szawskiego. Do 1984 roku każdy oby
watel PRL otrzymał swój indywidualny 
numer ewidencyjny, a informacje o nim 
zostały zapisane w elektronicznej bazie.

Panoptikon
Jak pisała prasa, wdrożenie systemu 
PESEL miało przynieść Polakom licz
ne korzyści. Przede wszystkim powin
no zlikwidować konieczność wypeł
niania, stanowiących zmorę ówczesnej 
rzeczywistości, wielostronicowych 
formularzy w urzędach (bo podłączony 
do terminala komputerowego urzędnik 
i tak uzyskałby wszystkie potrzebne 
dane o petencie na podstawie jego nu
meru identyfi kacyjnego). PESEL miał 
również położyć kres zbieraniu przez 
obywateli stosów dokumentów doty
czących przebytych chorób czy historii 
zatrudnienia – gdyby zaszła potrzeba 
odnalezienia stosownych informacji 
(w wypadku np. wizyty w szpitalu 
lub przejścia na emeryturę), wszyst
kie papiery zastąpiłby uzyskany w cią
gu kilku minut wydruk z komputera. 
Jak przekonywano, system ewidencji 
ludności powinien ułatwić życie także 
urzędnikom, podejmującym decyzje 
np. o rozmieszczeniu przedszkoli lub 

szkół (komputer dostarczyłby danych 
o dzieciach w określonym wieku), pla
nującym trasy komunikacji publicznej 
na podstawie przeprowadzonych przez 
maszynę analiz zamieszkania i zatrud
nienia ludności czy choćby pracowni
kom służby zdrowia odpowiedzialnym 
za kontrolę wypełniania obowiązku 
szczepień okresowych.

W praktyce system PESEL okazał 
się pomocny przede wszystkim dla 
funkcjonariuszy milicji i SB. Kompu
tery błyskawicznie potrafi ły udzielić 
im precyzyjnych odpowiedzi na pyta
nia np. o osoby w wieku produkcyj
nym, nigdzie niepracujące i nieuczące 
się, a cieszące się dobrym zdrowiem. 
Wyszukanie potencjalnego konsultan
ta w prowadzonej sprawie operacyj
nej (np. inżyniera elektronika miesz
kającego w Warszawie lub młodego 
dziennikarza znającego język francu
ski) zajmowało tylko kilka minut, po
dobnie jak odnalezienie pracowników 
obserwowanego zakładu pracy, którzy 
w ciągu ostatniego roku wyjeżdżali do 
USA, lub sporządzenie listy wszyst
kich osób zamieszkujących pod wska
zanym adresem. Żmudne, czasochłon
ne i wymagające zaangażowania wielu 
funkcjonariuszy czynności operacyjne 
dzięki komputerom stawały się proste 
i błyskawiczne.

Choć dzięki systemowi PESEL apa
rat władzy wiedział o obywatelach bar
dzo dużo i miał niemal natychmiasto
wy dostęp do tych danych, Polacy na 
jego wdrożeniu nie skorzystali – ko
nieczność wypełniania wielostronnych 
formularzy w urzędach oraz zbierania 
stosów papierowych dokumentów nie 
zniknęła. Także cytowane wcześniej 
wizje Andrzeja Targowskiego (który 
ostatecznie, odsunięty od zarządza
nia KSI, w 1980 roku wyemigrował 
do USA) pozostały w sferze rozwa
żań pisarzy science fi ction. Informaty
ka nie stała się dla Polaków „kluczem 
do dobrobytu”. W realiach PRL była 
użyteczna tylko o tyle, o ile pozwalała 
władzy kontrolować społeczeństwo.

Bartłomiej Kluska – kustosz archiwalny w OBUiAD 
IPN w Łodzi
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Edward Ochab był jedynym 
w dziejach Polskiej Zjednoczo
nej Partii Robotniczej jej pierw
szym sekretarzem, który po od

daniu władzy – Władysławowi Gomułce 
w Październiku ’56 – jeszcze przez pra
wie dwanaście lat wchodził w skład Biu
ra Politycznego. Z kierownictwa odszedł 
ostatecznie dopiero wiosną 1968 roku, 
protestując w ten sposób przeciwko „an
tysemickiej hecy”. Po dojściu Edwar
da Gierka do władzy Ochab, krytyczny 
wobec niektórych posunięć częściowo 
odnowionego „pogrudniowego kierow
nictwa”, znowu znalazł się w otwartym 
konfl ikcie z częścią swoich partyjnych 
towarzyszy. Nie zdecydowano się jednak 
wobec niego nawet na sankcje partyjne.

Na koszt państwa
Jesienią 1971 roku Edward Ochab wraz 
z żoną wybierali się na bardzo atrakcyjną, 
ponaddwumiesięczną wycieczkę polskim 
statkiem handlowym po Morzu Śród
ziemnym. Urząd Rady Ministrów zawia
domił 7 października Departament Kadr 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że 
jest zgoda na wydanie paszportów dy
plomatycznych dla Edwarda i Rozalii 
Ochabów. Z zachowanej dokumenta
cji wynika, że chyba jednak brakowało

Turystyczno-polityczne 
perypetie Ochabów
jerzy eisler

Kontrwywiad PRL nie wyobrażał 
sobie, że były I sekretarz KC PZPR 
może wyjechać za granicę wyłącznie 
w celach turystycznych.

Edward Ochab (1906–1989) – w 1956 roku I sekretarz Komi-
tetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (od 
marca do października); przewodniczący Rady Państwa Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej (1964–1968), poseł na Sejm Usta-
wodawczy (1947–1952) oraz na Sejm PRL I, II, III i IV kadencji 
(1952–1969), minister rolnictwa (1957–1959). W 1968 roku, 
w proteście przeciwko czystce antysemickiej, zrzekł się wszyst-
kich stanowisk partyjnych i państwowych.
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jakichś potrzebnych dokumentów, gdyż 
3 listopada z polecenia szefa URM Janu
sza Wieczorka ponownie zawiadamiano 
Departament Kadr MSZ, że „została wy
rażona zgoda na wydanie paszportów dy
plomatycznych dla Ob. Edwarda Ochaba 
i żony Rozalii w związku z wyjazdem 
rejsem na linii śródziemnomorskiej”.

Ochabowie otrzymali następnego dnia 
paszporty dyplomatyczne, co raczej trud
no byłoby uznać za przejaw ich represjo
nowania. Co więcej, z innego dokumen
tu – powstałego w styczniu 1972 roku 
– dowiadujemy się, że koszty podróży 
obojga małżonków, łącznie wynoszą
ce ponad 25 tys. zł (ówczesna średnia 
dziesięciomiesięczna pensja), w całości 
pokrył Urząd Rady Ministrów. Rejs na 
pokładzie statku M/S Orłowo – należą
cego do Polskich Linii Oceanicznych 
i dowodzonego przez kapitana Zbignie
wa Cygana – trwał od 13 listopada 1971 
do 19 stycznia 1972 roku. W czasie tej 
podróży, która zaczynała się i kończyła 
w Gdańsku, statek kolejno zawijał do 

portów w Antwerpii, Dunkierce, La Va
letcie, Latakii, Bejrucie, Pireusie, Mersin 
i Antalii (dwa ostatnie w Turcji).

Wyjazd rzekomo turystyczny
W czasie tej podróży Ochabowie mieli 
„interesujące przygody”, które zostały 
dość dokładnie opisane w dokumentach 
przechowywanych obecnie w Archiwum 
Akt Nowych, a które wiele mówią o rea
liach funkcjonowania dygnitarzy (choćby 
byłych) w PRL. Otóż w czasie tego rejsu 
zatrzymywali się m.in. w następujących 
krajach: Belgii (16–17 listopada), Francji 
(18–20 listopada), Libanie (6–8 grudnia) 
oraz w Turcji (4 stycznia 1972 roku, brak 
adnotacji w paszporcie dotyczącej daty 
opuszczenia Turcji). „Ponadto – czytamy 
w cytowanej już notatce – obydwa pasz
porty są wizowane na Egipską Republikę 
Arabską […]. Na podstawie paszportów 
nie można jednak ustalić, czy w/wym. 
przebywali w Egipcie”.

Ze sporządzonej 4 lutego 1972 roku 
przez dyrektora Departamentu II Minis

terstwa Spraw Wewnętrznych (kontrwy
wiad), płk. Mikołaja Krupskiego, „Infor
macji dotyczącej podróży morskiej R. 
i E. Ochabów” wynika zaś, że podczas 
postoju w Antwerpii „wyjechali rzeko
mo w celach turystycznych – na dwa dni 
do Brukseli i Amsterdamu. W kolejnym 
odwiedzanym porcie, Dunkierce, Roza
lia Ochab zgubiła paszport i pieniądze, 
w związku z czym dwukrotnie przebywa
ła w komisariacie policji, gdzie oddano 
jej zgubę. W Bejrucie tamtejszy przed
stawiciel PLO dostarczył E. Ochabowi 
egzemplarz »Kultury« paryskiej z listem, 
jaki wystosował on do swojej organizacji 
partyjnej. Po zapoznaniu się z treścią listu 
E. Ochab stwierdził, że autorem jest ktoś, 
kto »podszywa« się pod niego”.

Ochab w „Kulturze”
Wypada w tym miejscu wyjaśnić, że 
faktycznie w grudniowym numerze 
„Kultury” pod tytułem Edward Ochab 
w opozycji wydrukowano przygotowa
ne przez niego 30 września 1971 roku 

 Ð Październik ’56: Władysław Gomułka (czwarty od lewej) przejmuje władzę w partii i państwie od Edwarda 
Ochaba (stoi tyłem); to jedyny w PRL przypadek przekazania władzy „za porozumieniem stron”; pozostałe 
osoby na zdjęciu (od lewej): sekretarz KC PZPR Roman Zambrowski, zastępca członka KC PZPR Artur Sta-
rewicz, minister spraw zagranicznych Adam Rapacki, premier Józef Cyrankiewicz, Stefan Jędrychowski
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w maszynopisie kilkustronicowe opra
cowanie zatytułowane „Wstępne kry
tyczne uwagi do Wytycznych przed 
VI Zjazdem Partii”, w którym przed
zjazdowe tezy poddawał ostrej krytyce. 
5 października Ochab, będący człon
kiem Podstawowej Organizacji Partyj
nej w Wytwórni Sprzętu Komunika
cyjnego – Okęcie, osobiście przekazał 
tekst listu do tamtejszego Komitetu 
Zakładowego PZPR. Memoriał spot
kał się z jednoznacznie złym odbiorem 
i ściągnął na autora surową krytykę. Nie 
wiadomo jednak, w jaki sposób opraco
wanie to dotarło do redakcji „Kultury”.

Prawdopodobnie Ochab utrzymy
wał, że ktoś się pod niego „podszywał”, 
gdyż obawiał się, że mógłby zostać os
karżony o współpracę z „Kulturą”, co 
w ówczesnej sytuacji na pewno nie 
byłoby mu na rękę. W przytoczonym 
wyżej dokumencie zwraca też uwagę 
użyte w pierwszym zacytowanym zda

niu słowo „rzekomo”, dobrze świad
czące o czujności płk. Krupskiego. Jest 
to przecież logiczne – rozumował puł
kownik – że Ochabowie nie mogli do 
Amsterdamu i Brukseli pojechać po 
prostu w celach turystycznych.

W dalszej części tego dokumentu płk 
Krupski informował przełożonych, że 
„z syryjskiego portu Latakia Ochabowie 
udali się na dwa dni do Damaszku, gdzie 
przebywali w ambasadzie PRL. Podróż 
powrotną odbyli samochodem w towa
rzystwie ambasadora. Podczas postoju 
statku w Antalya (Turcja) E. Ochab uzy
skał od władz policyjnych zezwolenie na 
jednodniową wycieczkę do Stambułu. 
Podróż, wraz z żoną, odbył samolotem, 
przy czym na lotnisku powitał go tam
tejszy konsul generalny PRL”. W zakoń
czeniu tej informacji płk Krupski wspo
minał jeszcze o tym, że Ochab „przesłał 
z podróży kartę z pozdrowieniami dla 
Wilhelma Billiga, b. Pełnomocnika Rzą

du ds. Wykorzystania Energii Jądrowej”. 
Ten ostatni, będąc wówczas zastępcą 
członka KC PZPR, wiosną 1968 roku na 
fali czystki „antysyjonistycznej” został 
odwołany z zajmowanego stanowiska.

Jak widać, podróż małżeństwa Ocha
bów była uważnie obserwowana przez 
polski kontrwywiad. Nie wiadomo jed
nak, czy były to w takich wypadkach 
działania rutynowe, czy też ze wzglę
du na niejednoznaczny status Edwarda 
Ochaba miały one charakter nadzwy
czajny. Faktem wszakże pozostaje, że 
turystyczny rejs doczekał się całkiem 
sporej dokumentacji, uzupełnianej, 
co ciekawe, nawet w kilka tygodni po 
jego zakończeniu. W sprawie okolicz
ności związanych z pobytem Ochabów 
w Stambule, odręczną notatkę służbo
wą sporządził 4 marca 1972 roku Stani
sław Jakubczyk – konsul generalny PRL 
w tym mieście. Jest to dokument poka
zujący – mimo woli – w sposób niemal 

 Ð Wizyta prezydenta Francji Charles’a de Gaulle’a w Warszawie – na zdjęciu wymienia uścisk dłoni z I sekretarzem KC PZPR 
Władysławem Gomułką; Edward Ochab, przewodniczący Rady Państwa, stoi z prawej strony; z lewej – Ignacy Loga-Sowiński, 
przewodniczący Centralnej Rady Związków Zawodowych; wrzesień 1967 roku
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poglądowy, jak w tamtych czasach funk-
cjonowały placówki tego typu.

Tajemniczy telefon
Po godzinach pracy, gdy telefon kon-
sulatu był przełączony do prywatnego 
mieszkania jednego z pracowników, za-
telefonował ktoś (nie bardzo wiadomo, 
kto, skąd i w jakim celu), informując, że 
następnego dnia przybędzie do Stambu-
łu Ochab z małżonką. Słyszalność – we-
dług tej relacji – była słaba, a rozmowa 
odbywała się (o zgrozo!) po angielsku. 
Nie było więc wiadomo, o której go-
dzinie i gdzie dotrze Ochab. Nazajutrz 
okazało się, że w stambulskim porcie 
nie ma żadnego polskiego statku. Uda-
ło się tylko ustalić, że informacja przy-
szła z portu w Mersin, ale już nie było 
wiadomo, kto ją przekazał. Po 10.00 
zatelefonowano z policji w Stambule 
z informacją, że w godzinach poran-
nych przyleciał „były prezydent PRL” 
[w PRL nie było urzędu prezydenta; po-
licjantowi mogło chodzić o to, że Ochab 
był przewodniczącym Rady Państwa, 
czyli gremium, które pełniło funkcję 
kolegialnej głowy państwa, lub o to, że 
był I sekretarzem KC PZPR – faktycz-
nie najważniejszą osobą w państwie] 
z małżonką i że policja ma im zapewnić 
bezpieczeństwo. Nie znali jednak ich 
godziny przylotu. Dopiero po pewnym 
czasie powiadomili telefonicznie kon-
sulat, że Ochabowie przybyli rannym 
samolotem o godzinie 8.25. Jak widać, 
płk Krupski mylił się, stwierdzając, że 
Ochabów na stambulskim lotnisku po-
witał konsul generalny PRL.

Policja turecka nie znała miejsca po-
bytu małżonków i prosiła konsulat o po-
moc. Tymczasem Polacy poinformowali 
stambulską policję, że nie będzie im po-
trzebna pomoc z jej strony. Około 11.00 
konsul Jakubczyk uzgodnił, że konsul 
Ludwik Siemek pojedzie na lotnisko, 
aby tam spróbować wyjaśnić całą sytu-
ację. Po godzinie Siemek wrócił, stwier-
dzając, że – owszem – Ochabowie przy-
lecieli do Stambułu, lecz nie ma ich na 
lotnisku. Turecka policja powiadomiła 
tylko, że małżeństwo Ochabów odjecha-
ło z lotniska taksówką. W tej sytuacji 

konsul Jakubczyk wraz z tłumaczem wy-
brał się na poszukiwania. Dwa miesiące 
później relacjonował: „[…] przypadko-
wo zauważyłem w/w w przejeżdżają-
cym aucie. […] Po odnalezieniu skon-
taktowałem się z konsulem Siemkiem, 
prosząc o przygotowanie systemem go-
spodarczym kanapek. […] Obiadu nie 
urządzano. Następnie pokazałem niektó-
re zabytki w mieście wraz z muzeum 
A. Mickiewicza”. W okolicach 17.30 
wspólnie dotarli do siedziby Konsula-
tu Generalnego, gdzie goście przeby-
wali około godziny. Zorganizowano im 
„skromny poczęstunek”.

Jakubczyk odnotował jeszcze, że 
w ciągu dnia telefonowano do konsulatu 
„z protokołu miejscowego gubernatora, 
powiadamiając, że są gotowi potraktować 
z honorami b. prezydenta PRL. Wyjaś-
niono prywatny i turystyczny cel pobytu. 
Gospodarze znali termin odlotu samolotu. 
Obawialiśmy się urządzenia jakiejś pro-
wokacyjnej »pompy« wzgl[ędem] dzien-
nikarzy. W związku z tym z konsulem 
tow. Siemkiem udaliśmy się na lotnisko, 
tak manewrując, aby niemal bezpośrednio 
przejść do samolotu. Przeszliśmy nieza-
uważeni. W rozmowach ze mną – post 
factum – nikt z przedstawicieli władz tu-
reckich tego tematu nie poruszył”.

„Brak uczuciowej więzi  
z polskością”
To jeszcze nie był koniec „przygód” mał-
żeństwa Ochabów w czasie tej podróży. 
Wydaje się zresztą, że – w kontekście po-
stawy Ochaba – ten ostatni incydent był 
tak naprawdę najważniejszy dla służb. 
W cytowanej już informacji płk Krup-
ski podkreślał, że w czasie rejsu Ochab 
„uczestniczył m.in. w zebraniach orga-
nizacji partyjnej statku”. Jednak najważ-
niejsze było chyba to, że w czasie jednej 
z rozmów prowadzonych w messie pa-
sażerskiej Rozalia Ochab „w obecności 
męża dodatnio wyrażała się o Niemcach. 
W odpowiedzi na protesty rozmówców, 
którzy wspominali o eksterminacji lud-
ności żydowskiej przez Niemców, R. 
Ochab stwierdziła, że »również Polacy 
wydawali Żydów w ręce Niemców oraz 
uczestniczyli w ich zagładzie«”.

Jeszcze dzisiaj wśród znacznej częś
ci Polaków wypowiedzi tego typu wy-
wołują gwałtowny sprzeciw i protesty, 
a przecież teraz wiemy nieporównanie 
więcej na temat złożoności i różnorod-
ności postaw Polaków wobec Żydów 
w okresie okupacji. W 1972 roku ta-
kie poglądy (niezależnie od tego, czy 
i ewentualnie w jakim zakresie były one 
prawdziwe) były bardzo trudne do za-
akceptowania przez Polaków, w dużym 
stopniu pamiętających jeszcze z autop-
sji niemiecką okupację.

Wspomnianymi w tym dokumencie 
rozmówcami Ochabów byli: pierwszy 
oficer Jerzy Królikowski oraz podróżu-
jący statkiem jako pasażer Tadeusz Żu-
rowski – radca prawny Stoczni im. Le-
nina w Gdańsku. Po powrocie do Polski 
obaj złożyli na piśmie oświadczenia 
w tej sprawie: Królikowski 22 stycznia 
1972 roku, a Żurowski dwa dni później. 
O ile pierwsza z tych relacji ma dość 
spokojny i rzeczowy, powiedziałbym: 
opisowy charakter, o tyle druga jest 
znacznie bardziej emocjonalna i kry-
tyczna wobec Rozalii Ochab. Zresztą 
Tadeusz Żurowski 26 stycznia wysto-
sował pismo do I sekretarza Komite-
tu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku 
Tadeusza Bejma, w którym zarzucał 
żonie Ochaba „brak uczuciowej więzi 
z polskością”. Pisał o tym dlatego, że 
był zdania, iż „ludzie wyrażający prze-
konania pokrywające się z wrogą Polsce 
propagandą sjonistyczną [pisownia ory-
ginalna – J.E.] nie powinni wyjeżdżać 
za granicę na podstawie paszportu dy-
plomatycznego, gdyż ich nieodpowie-
dzialne wypowiedzi mogą być przez cu-
dzoziemskich rozmówców traktowane 
jako półoficjalne zdanie polskich czyn-
ników rządowych”. W kontekście tego 
wszystkiego, co tutaj napisałem, trud-
no powiedzieć, czy to raczej Ochab na 
emeryturze przysparzał kłopotów wła-
dzom PRL, czy też to one się nim nad-
miernie interesowały.

prof. dr hab. Jerzy Eisler – historyk, dyrektor 
Oddziału IPN w Warszawie; zajmuje się dziejami PRL, 
a także najnowszą historią Francji i historią kina; autor 
m.in. Polski rok 1968 (2006), „Polskie miesiące”, czyli 
kryzys(y) w PRL (2008)
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W latach siedemdziesią
tych koleżanka – po po
wrocie z wyjazdu służ
bowego do Związku 

Radzieckiego – opowiadała mi następu
jące zdarzenie, którego była świadkiem: 
przed „uniwiermagiem” (domem towa
rowym) od rana zbierał się spory tłum 
oczekujących na otwarcie. Okazało się, 
że „rzucili” buty. Gdy wreszcie stoisko 
z butami zostało otwarte, klienci karnie 
uformowali kolejkę i kupowali po jed
nej parze bez względu na rozmiar. Cała 
dostawa butów szybko i sprawnie zo
stała sprzedana. Człowiek radziecki był 
świadomy, że czas pracy sprzedawczyń 
trzeba szanować i nie należy go marno
wać przymierzaniem obuwia. Wszyscy 
szczęśliwcy, którym udało się dokonać 
zakupu, spotkali się następnie na placyku 
przed „uniwiermagiem”, gdzie wymieni
li się wzajemnie cenną zdobyczą, tak aby 
dopasować rozmiary butów do rozmia
rów stóp. Przy okazji, dzięki zwykłym 
niedoborom zaopatrzenia, społeczeństwo 
integrowało się jeszcze bardziej.

Te same niedobory w „nie dość uświa
domionym” społeczeństwie polskim 
wczesnych lat osiemdziesiątych wyzwa
lały raczej egoistyczne postawy w dąże
niu do zdobycia dóbr materialnych, dla
tego władze były zmuszone wprowadzić 
kartki na artykuły powszechnego użytku, 
dające obywatelom przeświadczenie, że 
ich potrzeby zostaną zaspokojone. Jeśli 
chodzi o buty, nastąpiło to w roku 1982, 
choć odosobnione przypadki reglamenta
cji występowały już w grudniu 1981 roku.

Wystarczy dla połowy
Reglamentacją obuwia zajmowały się 
władze terenowe. W Bydgoszczy pierw
sze kartki pojawiły się w styczniu 1982 

roku i dotyczyły butów dla dzieci. Za
kłady pracy rozdzielały wśród swoich 
pracowników kartki na buty (zimowe 
i tzw. wielosezonowe) dla dzieci do lat 
pięciu, a kartki dla dzieci od lat sześciu 
do jedenastu były rozdzielane w szko
łach. Władze Bydgoszczy szykowa
ły się zatem na nadejście srogiej zimy 
w lutym, przyznając wszak publicznie, 
że zapasy wystarczą na pokrycie zale
dwie połowy zapotrzebowania. Wkrót
ce kłopoty z zaopatrzeniem w obuwie 
dały się zauważyć w całym kraju i od 
drugiego kwartału tego samego roku na
stąpił wszędzie niebywały wysyp różne
go rodzaju kartek lokalnych, bo władze 
poszczególnych województw czy miast, 
oczywiście „w trosce o obywatela”, pró
bowały przy okazji kontrolować sprze
daż wszystkiego, czego się tylko dało. 
Już w kwietniu, prócz kartek na buty, 
pojawiły się kartki na skarpetki, poń
czochy i żyletki. Najbardziej klasyczne 
i chyba najbardziej interesujące z punktu 
widzenia estetyki uprawnienia do zakupu 
obuwia wydano – choć znacznie później 
– w Krakowie i Wrocławiu, jak przystało 
na znamienite ośrodki kultury. Ozdob
ne litery w rogach talonu z Wrocławia 
układają się w słowo: B – U – T – Y,
zaś talon z Krakowa zawiera literę „K” 
wśród kwiatów, stylizowaną na inicjał ze 
starych inkunabułów.

Pod względem wzornictwa talon na 
buty z Warszawy również reprezentował 
wysoki poziom, aczkolwiek był utrzyma
ny w nowocześniejszej konwencji. Za
wierał kupon O (na obuwie) oraz OR 
(obuwierezerwa), który urzędnicy prze
widzieli na wypadek, gdyby zaszła pil
na potrzeba „usprawnienia sprzedaży” 
jakiegoś innego artykułu. Na szczęście 
pozostał niewykorzystany.

Idzie luty, wykup buty
jan oleński

Skromną formę „biletową” (na wzór 
biletów komunikacji miejskiej) wybrali 
zaś włodarze województw kaliskiego, 
konińskiego i poznańskiego. Oszczęd
nościowy format kartek może służyć za 
ilustrację słynnej gospodarności Wiel
kopolan, chociaż użycie kolorowego 
gilosza na talonie dla województwa 
kaliskiego może wskazywać na pewną 
rozrzutność, wynikającą być może z dłu
giej przynależności Kalisza do Króle
stwa Polskiego. Widać też, że wydawcy 

Na początku lat osiemdziesiątych na rynku zabrakło nawet obuwia. 
Ubóstwo panujące na sklepowych półkach władze „wynagrodziły” 
obywatelom nieprzebranym bogactwem kartek na buty. 
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dosłownie zrozumieli ofi cjalne określe
nie „bilety”, którym eufemistycznie na
zywano bony na artykuły powszechnego 
użytku, poczynając od początku regla
mentacji cukru w 1976 roku. Wielkopol
ski porządek zaznaczył się także w za
stosowaniu numeratora, dzięki czemu 
w sprawozdawczości można było wy
kazać komu, ile i które talony wydano.

Talonowa zgadywanka
Niektóre województwa podzieliły oby
wateli według wieku. Zwykle wystarczał 
podział na dorosłych i dzieci (np. w wo
jewództwie gdańskim), ale np. w Byd
goszczy wyróżniono kilka kategorii dzie
cięcych. Władze Zielonej Góry całkiem 

słusznie oddzieliły buty 
męskie od damskich, bo 
w końcu mężczyźni nie 
powinni chodzić w szpil
kach. W tym ostatnim 
województwie dzieci zo
stały uhonorowane kart

ką ze specjalnymi kuponami na bieliznę 
i wyroby pończosznicze.

W wielu województwach kupon na 
buty był po prostu jednym z kuponów 

kartki lokalnej na różne artykuły. Swoi
stym rekordzistą był talon z Częstocho
wy, który miał kupony aż w czterech 
kolorach! Na tej kartce reglamentowa
ne artykuły są bezpośrednio wymie
nione. Spotykane były także kartki, na 
których wyróżniony był tylko kupon na 
obuwie, lecz najczęściej talony zawierały 
zestaw tajemniczych kuponów oznaczo
nych literkami i cyferkami, z których je
den uprawniał do zakupu butów. Który? 
O tym mieszkańcy mogli się dowiedzieć 

z prasy lokalnej. W Białej Podlaskiej do 
liter na kuponach (czyżby dla podkreśle
nia powagi całego przedsięwzięcia?) do
dano także cyfry oznaczające kolejność 
tych liter w alfabecie. Rekord w tego ro
dzaju kamufl ażu niewątpliwie należy do 
Kielc, gdzie do zakupu butów upraw
niała karta zaopatrzenia… w papierosy!

Koniec z anarchią!
W niektórych województwach bony lub 
kartki na buty były ważne do końca 1982 
roku, w innych do końca lutego 1983 roku 
lub nawet dłużej. W marcu 1983 roku Mi
nisterstwo Handlu Wewnętrznego i Usług 
postanowiło okiełznać tę obuwniczą anar
chię. Ogłosiło więc, że we wszystkich wo
jewództwach wydane talony będą ważne 
tylko do końca kwietnia. Jednocześnie 
zabroniło wydawania nowych talonów 
i upoważniło wojewodów do wyznacze
nia sklepów, w których można było reali

zować pozostałe jeszcze kartki. W reszcie 
sklepów miano sprzedawać buty „o roz
miarach i kolorystyce niecieszących się 
popytem w sprzedaży talonowej”.

Warto dla porządku wspomnieć, że 
w latach 1982–1983, oprócz profesjo
nalnie wydrukowanych kart i talonów 
na buty, których dystrybucję prowadziły 
urzędy i zakłady pracy, były także w uży
ciu, rozprowadzane przez szkoły, talony 
dla dzieci na tzw. obuwie tekstylnogu
mowe, czyli trampki i tenisówki popu
larnie zwane „pepegami”. Z pewnością 
talony te zapobiegały nadmiernym zwol
nieniom z lekcji WF tych uczniów, któ
rzy jako przyczynę podawali brak obu

wia do ćwiczeń. Niestety, były to raczej 
mało interesujące druki, wykonywane 
zwykle techniką powielaczową.

Na szczęście w późniejszych latach 
problemy z zaopatrzeniem w obuwie nie 
powtórzyły się w takim natężeniu i kart
ki na buty, bieliznę i pończochy więcej 
się nie pojawiły. W zbiorach kolekcjo
nerskich pozostały dowody niepospo
litej inwencji urzędników zajmujących 
się usprawnianiem sprzedaży obuwia.

Jan Oleński – kolekcjoner dokumentów reglamenta-
cji, autor m.in. katalogu Ogólnopolskie kartki zaopatrze-
niowe z lat 1976–1989 (2010)
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Zdarzały się duże różnice w ro
zumieniu tego, co to właściwie 
znaczy „konspirować” i gdzie 
jest granica, za którą ukrywa

nie przed wszystkimi opozycyjnej ak
tywności przestaje być ułatwieniem, 
a zaczyna utrudniać pracę. Konspiracja 
i całkowite zaangażowanie w działal
ność opozycji czasem stawały się głów
ną częścią życia. Niekiedy szło za tym 
nazbyt podejrzliwe traktowanie innych 
działaczy podziemia.

„Gdy kierujący kolportażem »Tygod
nika Mazowsze« Paweł Bąkowski orga
nizował spotkania ze współpracownika
mi w Puszczy Kampinoskiej, uznawano 
to za przesadę świadczącą o oderwaniu 
od rzeczywistości” – wspominał Marek 
Jackiewicz, kierujący kolportażem pis
ma po Bąkowskim. Odmienne podejście 
do konspiracji spowodowało rezygnację 
Bąkowskiego z kierowania kolportażem 
„Tygodnika Mazowsze”.

Przesadna ostrożność?
Na historię Bąkowskiego można jednak 
spojrzeć inaczej. Był on bardzo ważną 
osobą w tworzącej się solidarnościo
wej konspiracji w Warszawie. Stworzył 
system kolportażu „Tygodnika Ma
zowsze”, kierował jednocześnie jedną 
z drukarni Niezależnej Ofi cyny Wy
dawniczej NOWa – w Falenicy, pro
wadzoną przez Tadeusza Markiewicza, 
Andrzeja Górskiego, Adama Grzesiaka 
i Emila Broniarka. To tam drukowano 
pierwsze numery „Tygodnika Mazow

sze”. Bąkowski był tropiony przez Służ
bę Bezpieczeństwa. Częściowo mógł się 
tego domyślać. Wiele donosów na niego 
złożył Janusz Górski – tajny współpra
cownik SB o pseudonimie „Kaktus”. Był 
on bratem zasłużonego drukarza NOW
ej Andrzeja Górskiego, wspomagał go – 
tak przynajmniej się wydawało – w jego 
działaniach. Jednocześnie szczegółowo 
informował bezpiekę o krokach i swe
go brata, i Bąkowskiego. W jednym 
z doniesień czytamy: „Ostatnie spotka
nie TW [„Kaktusa”] odbyło się 15 bm. 
Paweł Bąkowski nie przyszedł na nie. 
A. Górski i P. Bąkowski stwierdzili, że 
»ciągną za sobą ogon«, »urwali się mu« 
(P. Bąkowski w jakiejś szopie przebrał 

się w ubranie robotnika i zgolił brodę) 
i obecnie zachowują najdalej idące środ
ki ostrożności. Obaj chodzą ucharakte
ryzowani. Przeanalizowali swe działa
nia w dniach 11 i 12 bm., by stwierdzić, 
w którym momencie zaczęli być inwigi
lowani. Nie doszli do żadnych konkret
nych wniosków. TW nie jest podejrze
wany, o czym świadczy fakt, że [Andrzej 
Górski] dość szczegółowo opowiedział 
mu o swych obserwacjach”.

Ostrożność Bąkowskiego miała pod
stawy. Był poszukiwany. Inwigilowana 
była jego rodzina. Funkcjonariusze dużo 
wiedzieli o jego kontaktach. Z przeczu
cia, że jest śledzony, mogły wynikać jego 
niekiedy rzeczywiście przesadne zacho

„Konspira” to nie znaczy 
zawsze to samo
jan olaszek

Chociaż podziemna Solidarność 
stworzyła pewne zasady prowa-
dzenia tajnej działalności, w prak-
tyce jej działacze bardzo różnie 
podchodzili do konspirowania.

 Ð Paweł Bąkowski na spotkaniu z okazji publikacji Niezależnej Ofi cyny Wydawniczej 
NOW-a (w jego mieszkaniu), październik 1980 roku
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Andrzej Górski mówił, że spodziewa 
się aresztowania, Bąkowski zaś okazy
wał większy optymizm i sądził, że SB 
nie wpadła na jego trop. Celem bez
pieki było zatrzymanie Bąkowskiego. 
Akcja podjęta przez SB doprowadziła 
do aresztowania kilku drukarzy z gru
py Bąkowskiego, jemu zaś – podobnie 
jak Andrzejowi Górskiemu – udało się 
tego uniknąć. Dokumenty SB pokazują 
osaczanie konspiratora. Z jednego z nich 
wynika, że kiedy Bąkowski zapukał do 
przypadkowego mieszkania, przedsta
wił się i poprosił o pomoc, okazało się, 
że trafi ł na… rodziców funkcjonariusza 
SB. Próbowali oni wezwać milicję, ale 
Bąkowskiemu udało się uciec.

Współpracownicy Bąkowskiego ze 
środowiska „Tygodnika Mazowsze” jego 
zachowanie odbierali jako skutek prze
wrażliwienia. Niektóre z jego działań mo
gły być przesadne. Człowiek w sytuacji 
zagrożenia często staje się nadmiernie 
ostrożny i wszędzie widzi niebezpieczeń
stwo. Jednocześnie historia inwigilacji 
Bąkowskiego pokazuje, że jego szcze
gólna zapobiegliwość częściowo była ra
cjonalna i w rezultacie skuteczna.

Rzeźbiarz konspiratorem
Warto przyjrzeć się temu samemu prob
lemowi na jeszcze jednym przykładzie: 
Andrzeja Fedorowicza (z zawodu rzeź
biarza), zajmującego się poligrafi ą naj
pierw „Tygodnika Wojennego” (od je
sieni 1983 roku), następnie przez kilka 
lat „Przeglądu Wiadomości Agencyj
nych”, współtwórcy sukcesu poligra
fi i tego drugiego pisma. Samodzielnie 
konstruował maszynę offsetową. Był 

 Ð Zdjęcia z rewizji 
u Andrzeja Fedorowicza

wania. Agentem SB była 
jednak osoba, której ani 
Bąkowski, ani Andrzej 
Górski nie podejrzewali. 
Z czasem jednak Bąkow
ski zaczął mieć podejrzenia
dotyczące Janusza Górskie
go. Służba Bezpieczeństwa 
dzięki temu źródłu (ale też 
innym oraz inwigilacji z po
przednich lat) wiedziała o Bą
kowskim wiele. Latem 1982 
roku podjął on jeszcze większe 
środki ostrożności, przestał po
jawiać się na spotkaniach z brać
mi Górskimi, o czym zresztą An
drzej poinformował brata (nie 
wiedząc o jego podwójnej roli). 
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też zaangażowany w tworzenie pod
ziemnego Radia „Solidarność”. Współ
pracownicy uznawali go za pedantycz
nego konspiratora. Na spotkaniach ze 
współpracownikami niewiele się odzy
wał. Niekiedy wchodził do mieszkania 
i nic nie mówił. Unikał zdjęć robionych 
w czasie spotkań towarzyskich w śro
dowisku twórców pisma. Aniela Bry
łowska, żona współtwórcy pisma Jana 
Bryłowskiego, kojarzy pracę w „PWA” 
z gorącymi dyskusjami z udziałem Jana 
Doktóra, Norberta Pietrzaka, Jana 
Bryłowskiego, Grzegorza Eberhardta 
i towarzyszącego im spokojnego Fedo
rowicza. Większość jego współpracow
ników nie wiedziała, jak on się nazy
wa. Fedorowicz często zmieniał miejsce 
zamieszkania. Nie miał stałej legalnej 
pracy, cały czas poświęcał podziem
nej działalności. Konspiracyjny druk 
zafascynował go na tyle, że właściwie 
przestał zajmować się rzeźbiarstwem. 
„Myślę, że potrafi ł być pasjonatem tyl
ko jednej sprawy. Wynikało to nie z ja
kiejś ograniczoności, przeciwnie – z po
trzeby bycia doskonałym. Doskonałym 
nawet poprzez błędy, mylne ścieżki... 
Ale jednak zawsze szedł do przodu” – 
wspomina Grzegorz Eberhardt.

Współtworzenie „PWA”, a także pod
ziemnego radia dominowało również 
nad życiem prywatnym Fedorowicza. 
Jego partnerka Aleksandra Lompart 
wspomina: „Z początków znajomości 
pamiętam pierwszy spacer, na który 
Andrzej mnie zaprosił. Zapowiedział, 
że możemy wyjść dopiero, jak zrobi się 
ciemno. Ponieważ był czerwiec, trzeba 
było trochę poczekać. Szliśmy bardzo 
szybko podwórkami, przez jakieś wer
tepy, które Andrzej dobrze znał. Po pew
nym czasie już nie wiedziałam, gdzie 
jestem”. Lompart zapytała, czy będą 
schodzić do kanału, na co Fedorowicz 
odpowiedział, że zawsze porusza się 
w mieście w ten sposób.

Ta anegdota pokazuje w jaskrawy spo
sób, że dla części ludzi konspirowanie 
stawało się sensem życia. Praca w opo
zycji nie była normowana godzinowo, 
z pewnością jej działacze wiele o niej 
myśleli również wtedy, kiedy nie kolpor

towali, nie drukowali, nie pisali tekstów. 
Niektórzy nie przestawali być konspira
torami ani na chwilę. Bliscy Fedorowi
cza ciągle żyli w niepewności. „Kiedy 
wychodził, oczywiste było, że wychodzi 
»za tymi sprawami« i nie wypada pytać, 
dokąd idzie. Na pytanie, kiedy wróci, 
odpowiadał, że niedługo, co oznaczało 
rozpiętość w czasie od trzech godzin do 
trzech dni” – opisuje tamte czasy Lom
part. Takiemu życiu stale towarzyszył 
strach, rosnący w czasie nieobecności 
bliskiej osoby. Po zatrzymaniu w 1987 
roku Fedorowicz nie zmienił swojego 
podejścia. Wraz z rodziną zamieszkał 
w domu w Miedzeszynie, w okolicach 
lasu, co uznawał za istotne ze względów 
konspiracyjnych. Obserwacje Aleksan
dry Lompart dotyczące jego stylu życia 
potwierdzają relacje współpracowników.

Na przypadek Fedorowicza można 
jednak spojrzeć podobnie jak na histo
rię Bąkowskiego. Z jednej strony ry
gorystyczne podejście do konspiracji 
budziło, owszem, uznanie współpra
cowników, ale też u niektórych niezro
zumienie. Zwłaszcza wśród redaktorów 
„Przeglądu Wiadomości Agencyjnych” 
– z dystansem podchodzących do szcze
gólnego zachowywania swoich działań 

 Ð Andrzej Górski – jeden z najbliższych współpracowników Pawła Bąkowskiego

opozycyjnych w tajemnicy – niektóre 
jego zachowania wywoływały zdziwie
nie. Relacje pokazujące wpływ ciągłego 
konspirowania na życie codzienne Fedo
rowicza i jego rodziny też mają swoją 
wymowę. Z drugiej strony – Fedorowicz 
jako niezwiązany z opozycją w latach 
wcześniejszych, a więc nierozpoznany 
przez policję polityczną, robił wiele, by 
tak pozostało. W dużej mierze było to 
skuteczne. Z jego roli w „Tygodniku Wo
jennym” i „PWA”, jak wynika z doku
mentów spraw operacyjnych dotyczą
cych tych pism, SB przez długi czas nie 
zdawała sobie sprawy.

Sporo racji mieli też ci twórcy pod
ziemnej prasy, którzy do zasad konspi
racji odnosili się krytycznie. Sposób 
bycia Fedorowicza irytował Andrzeja 
Kaczyńskiego, współpracującego z nim 
w okresie wydawania „Tygodnika Wo
jennego”: „Ja nie lubiłem konspirato
rów. Nie lubiłem ludzi, którzy idą po 
ścianie, jak mówią, to niewyraźnie... 
Bez sensu! No jak już żeśmy się spotka
li, wiemy o sobie, robimy w tym, no to 
trzeba to uprościć jak najbardziej. A on 
np. komunikował coś, stojąc tyłem... No 
jakiś taki dziwaczny był. Albo strasznie 
dużą wagę przywiązywał do gubienia 
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na kolejne „skrzynki”, po przejechaniu 
samochodem kilkudziesięciu kilome
trów dostaje informacje na piśmie „od 
szefa”, niektórzy działacze pojawiają 
się zamaskowani. „Konspiracja w kon
spiracji – tego jeszcze nie znałem” – ko
mentuje drukarz przesadną chęć utaj
nienia się przed współpracownikami. 
W końcu okazuje się, że goszczącym 
go konspiratorom brakuje materiałów 
niezbędnych do uczenia się druku.

Tekst Pietrzaka, choć podkoloryzowa
ny i ironiczny, pokazuje pewne zderzenie 
warszawskiej konspiracji i postawy akty
wistów z mniejszych miast. Nie należy 
oczywiście tego uogólniać, ale zapewne 
takie sytuacje się zdarzały. Podejmują
cy odważną decyzję o zaangażowaniu 
się w działalność opozycyjną działacze 
z mniejszych ośrodków niekiedy mieli 
niewielkie możliwości – i próbowali je 
nadrabiać właśnie „konspiracją w kon
spiracji”. Jednocześnie trzeba podkre
ślić, że „Tygodnik Wojenny” miał wiele 
edycji regionalnych, przygotowywanych 
– jak wynika z relacji redaktorów pis
ma i ich współpracowników z innych 
miast (np. Szczecina) – w sposób dość 
harmonijny. Patrząc na przejaskrawio
ne przez Pietrzaka zachowania konspi
ratorów, trzeba pamiętać, że w mniej
szych ośrodkach było dużo trudniej niż 
w Warszawie zachować anonimowość. 
Fascynacja „konspirą” mogła łączyć się 
z dostosowaniem do panujących tam wa
runków. Podobne postawy pojawiały się 
też wśród opozycjonistów warszawskich.

Oddzielenie konspiracji od życia co
dziennego nie było proste dla nikogo. 
Mimo wszystkich (czasem negatyw
nych) skutków jej zachowywania, to 
dzięki stworzonym przez opozycję me
chanizmom ukrywania swojej działalno
ści udało się jej przerwać najtrudniejszy 
czas stanu wojennego i kolejnych lat.

Większość cytatów pochodzi z książki pod 
red. Jana Bryłowskiego i Jana Doktóra
„Przegląd Wiadomości Agencyjnych” 
1984–1990. Przerwana historia ilustro-
wanej bibuły

Jan Olaszek – historyk, pracownik Biura Edukacji 
Publicznej IPN, przygotowuje książkę o podziemnym 
dziennikarstwie w czasach Solidarności

ogona... Ja nigdy nie 
miałem ogona – ni
gdy nie miałem co 
gubić. Nie lubiłem 
takiego sznytu”.

Konspiracja 
w konspiracji?
Od przywiązywania 
zbyt dużej wagi do kon
spirowania dystansuje 
się w swojej relacji Wal
demar Baraniewski (jeden 
z redaktorów „Tygodnika 
Wojennego”). Według nie
go, chodziło przede wszyst
kim o zachowanie zdrowe
go rozsądku, nienarażanie 
niepotrzebne siebie i innych. 
Historyk Paweł Sowiński 
zwrócił uwagę na to, że sto
sowanie się do pełnych ry
gorów konspiracji mogło 
krępować ruchy i powo
dować trudności, bardziej 
przeszkadzać w działaniu, 
niż je ułatwiać. Fedoro
wicz czy Bąkowski nale
żeli do osób bardzo aktyw
nych, pełniących ważne 
funkcje. Wśród kolporte
rów czy drukarzy, wyko
nujących mniej znaczące 
zadania, tak rygorystycz
ne podejście mogło rze
czywiście niekiedy 
utrudniać funkcjono
wanie. Norbert Pietrzak 
na łamach „Tygodnika 
Wojennego” w barwny 
i prześmiewczy sposób 
opisał lekcje, których 
udzielał drukarzom 
z innych regionów, 
z naciskiem na prze
sadne stosowanie 
konspiracji przez 
działaczy spoza 
Warszawy. Bohater 
tekstu, drukarz ma
jący poprowadzić 
szkolenie z sitodru
ku, jest obwożony 
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Instytut Pamięci Narodowej od lat 
prowadzi akcję uświadamiającą 
o znaczeniu otaczających nas na co 
dzień pomników, tablic, nazw ulic, 

patronów szkół oraz instytucji. Akcja 
edukacyjna, w której dostarczamy in
formacji, nie dotyczy tylko – co ważne 
– tych patronów, którzy nie zasługują na 
specjalne uhonorowanie. Do skrzynek 
pocztowych trafi ają także biografi e tych, 
z który powinniśmy być dumni, a o któ
rych wciąż mało wiemy. Akcja „Na co 
patrzyli czterej śpiący?”, przeprowadzo
na 17 stycznia 2014 roku w Warszawie, 
była częścią tych działań.

Na co patrzyli 
„czterej śpiący”?
andrzej zawistowski

Plac Wileński – centrum prawo-
brzeżnej Warszawy, nieodległa 
przyszłość: dworzec wileński, 
cerkiew, poczta, centrum han-
dlowe, wyjścia z metra, pomnik 
z napisem „Chwała bohaterom 
Armii Radzieckiej”. Na placu no-
szącym imię starego polskiego,
litewskiego, żydowskiego, 
białorus kiego grodu pomnik 
armii, która to miasto okupowa-
ła w latach 1918–1919, 1939, 
1940–1941, 1944–1991. Armii, 
która czołgami rozjeżdżała Litwi-
nów walczących o niepodległość 
w styczniu 1991 roku. Pomnik 
armii, która patrzyła na płonącą 
i walczącą lewobrzeżną Warsza-
wę we wrześniu 1944 roku. Czy 
można sobie wyobrazić bardziej 
zjadliwy chichot historii?

Od gipsu do brązu
W listopadzie 2011 roku zdemon
towano stojący w historycznym 
centrum prawobrzeżnej Warsza
wy pomnik Braterstwa Broni. Taką 
ofi cjalną nazwę nosił monument, któ
ry warszawiacy nazywali pom nikiem 
„czterech śpiących”. Nieformalna 
nazwa ta była nie tylko ucieczką 
od wojennokomunistycznego pa
tosu językowego, lecz także nieco prze
śmiewczym komentarzem do wyglądu 
czterech posągów strzegących głów
nego cokołu. Mało kto czytał napi
sy umieszczone na postumencie 
w języku polskim i rosyjskim: 
„Chwała bohaterom Armii Ra
dzieckiej. Towarzyszom broni, 
którzy oddali swe życie za 
wolność i niepodległość Na
rodu Polskiego, pomnik ten 
wznieśli mieszkańcy War
szawy 1945 r.”. W bieżącym 
roku postument ma wrócić na 
swoje miejsce. Warto więc 
przypomnieć, czego był on 
symbolem.

upiory antypamięci
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nadali mu polscy rzeźbiarze i architekci. 
Z przygotowaniem pomnika spieszono 
się, choć i tak pierwotny termin odsło
nięcia trzeba było opóźnić o osiemnaście 
dni. Pośpiech odbił się na jakości monu
mentu: posągi wykonano z pokrytego 
patyną gipsu. Dopiero w kolejnych la
tach fi gury wymieniono na odlane z brą
zu, zmieniono cokół i skorygowano na
pis (wcześniej jego początkowa fraza 
brzmiała: „Chwała bohaterom Armii 

Plac, na którym stanęły fi gury, przez 
wiele powojennych miesięcy był ścisłym 
centrum tworzonej wtedy komunistycz
nej Polski i jej stolicy. Nieprzypadkowo 
pomnik – pierwszy wybudowany w po
wojennej Warszawie – został odsłonięty 
w listopadzie 1945 roku przez Bolesława 
Bieruta, osobiście wyznaczonego przez 
Stalina na przywódcę nowej Polski. 
Wstępny projekt monumentu opracował 
czerwonoarmista, a ostateczny kształt 

 Ð Ulica Targowa 74 – w 1945 siedziba komunistycz-
nych władz: Rządu Tymczasowego Rzeczpospolitej Polskiej 
i Krajowej Rady Narodowej; pierwsza siedziba warszawskiego 
Urzędu Bezpieczeństwa

 Ð Ulica Namysłowska 6, 6a i 6c – w latach 
1944–1956 działało na tym terenie więzienie karno-śledcze, 
tzw. Toledo, słynące z wyjątkowo ciężkich przesłuchań; 
wielu spośród więźniów nie przeżyło stosowania 
„niedozwolonych metod”; w 2001 roku przy ul. Namysłow-
skiej 6 został odsłonięty Pomnik ku Czci Pomordowanych 
w Praskich Więzieniach w latach 1944–1956

 Ð Ulica Cyryla i Metodego 4 – siedziba Miejskie-
go Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego

 Ð Ulica Sierakowskiego 7 – najpierw placówka 
NKWD, następnie siedziba Minis terstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego (w 1945 roku), a po przeniesieniu go na 
ul. Koszykową –  siedziba Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Warszawie
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55upiory antypamięci

Czerwonej poległym w walce o wyzwo-
lenie Polski”). Mało kto zauważył, że 
w ten sposób pomnik faktycznie przestał 
upamiętniać poległych, a stał się statuą 
chwały Armii Radzieckiej – formalnie 
powołanej do życia w lutym 1946 roku, 
czyli pół roku po odsłonięciu pomnika.

Polityczne centrum  
Polski Ludowej
Przenieśmy się na moment do roku 1945 
i spójrzmy na okolicę, w której wznie-
siono posągi. Tuż obok pomnika do po-
łowy 1945 roku swoją siedzibę miały 
mianowane przez Stalina władze nowej 
Polski: quasiparlament – Krajowa Rada 
Narodowa oraz Rząd Tymczasowy i nas
tępnie Tymczasowy Rząd Jedności Na-
rodowej. 200 metrów dalej ulokowała się 
nadzorująca polskie władze ambasada 
ZSRR. W promieniu kilkuset metrów 
funkcjonowało wiele instytucji aparatu 
represji totalitarnego państwa: warszaw-
ski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, 
podręczny areszt Wojewódzkiego Urzę-
du Bezpieczeństwa Publicznego, Wię-
zienie KarnoŚledcze Ministerstwa Bez-
pieczeństwa Publicznego Warszawa III, 
główna kwatera NKWD w Polsce, sie-
dziby kilku jednostek NKWD i Armii 
Czerwonej (m.in. Trybunał Wojenny Ar-
mii Czerwonej, prokuratura i warszaw-
ska Komenda Miasta). W wymienionych 
wyżej miejscach przesłuchiwano i tor-
turowano tych, których komunistyczna 
władza uznawała za swoich wrogów – 
m.in. żołnierzy Armii Krajowej, Zrze-
szenia „Wolność i Niezawisłość” oraz 
Narodowych Sił Zbrojnych. Do dziś 
przypominają o tym nie tylko pamiąt-
kowe tablice na murach, lecz także za-
chowane w piwnicach wyryte przez 
więźniów inskrypcje. Warto sobie uświa-
domić, że ten świat zaczęto tworzyć już 
we wrześniu 1944 roku, gdy po drugiej 
stronie Wisły wciąż walczyli warszaw-
scy powstańcy.

Otwarte pozostaje pytanie, czy pom
nik „czterech śpiących” postawiono ce-
lowo w miejscu związanym z historią 
wojny polskobolszewickiej 1920 roku. 
W położonym tuż obok budynku gim-
nazjum im. Władysława IV formowa-

no jeden z batalionów 236. pułku pie-
choty Armii Ochotniczej. Stąd wyruszył 
on wraz ze swym kapelanem, ks. Igna-
cym Skorupką, na bój pod Ossowem. 
To właśnie pomnik wojskowego kape-
lana miał stanąć na placu obok dworca. 
Podobno materiał zgromadzony na jego 
budowę wykorzys tano do budowy co-
kołu pod monument Braterstwa Broni.

Oswojony symbol dominacji
Pomnik Braterstwa Broni był jednym 
z symboli zdobycia przez Stalina wła-
dzy nad Polską i jej stolicą. Symbolem 
wówczas dla wielu Polaków czytelnym 
i jednoznacznym. Po latach nawet sami 
komuniści wstydzili się go i starali spro-
wadzić do roli jednego z wielu miej-
skich monumentów. Przypominano 
sobie o nim najczęściej we wrześniu – 
w rocznicę zdobycia Pragi przez Armię 
Czerwoną. Gdy w połowie lat osiem-
dziesiątych wydano popularną miniatu-
rową książeczkę o warszawskich pom
nikach, przytoczono w niej jedynie 
część napisu na monumencie, pomija-
jąc fragment o Armii Radzieckiej. Od-
cięci od reszty placu przez ulice i tory 
tramwajowe „czterej śpiący” stawali 
się przez lata częścią miasta, nie jako 
pom nik, lecz fragment swojskiej, miej-
skiej przestrzeni – podobnie jak pobliski 
wybieg dla niedźwiedzi przed ogrodem 
zoologicznym.

W listopadzie 2013 roku w sonda-
żu „Gazety Wyborczej” ankieterzy 
zadzwonili do 800 dorosłych miesz-
kańców Warszawy i zadali jedno pyta-
nie: „Czy jesteś za powrotem pomnika 
»czterech śpiących« (pomnika Brater-
stwa Broni) na Pragę?”. Ponad połowa 
zapytanych odpowiedziała pozytywnie, 
23 proc. było przeciwnych, a 22 proc. 
ankietowanych nie miało zdania. Czy 
możliwe, by ponad połowa warszawia-
ków chciała powrotu symbolu armii 
Stalina? Warto, by w przyszłości pa-
miętano, kogo i co upamiętniał pom nik 
o swojsko brzmiącej nazwie. By pamię-
tano, na co w 1945 roku patrzyli „czte-
rej śpiący”.
dr Andrzej Zawistowski – historyk, dyrektor 
Biura Edukacji Publicznej IPN 

 Ð Ulica 11 Listopada 66 – areszt śledczy 
sowiec kiego aparatu bezpieczeństwa, funkcjonariusze 
NKWD prowadzili tu przesłuchania. Więźniów przetrzy-
mywano w areszcie w piwnicach budynku, a następnie, 
w zależności od wagi sprawy, wysyłano do głównej 
siedziby NKWD (przy ul. Strzeleckiej) lub do więzienia 
zwanego Toledo

 Ð Ulica 11 Listopada 68 – rezydował tu 
sowiecki trybunał wojskowy, który wydawał  
wyroki w trybie doraźnym 

 Ð Ulica Jagiellońska 38 – w części budynku 
ówczesnego gimnazjum znajdował się Trybunał Wojenny 
Armii Czerwonej; w piwnicach były cele aresztu, na 
bois ku szkolnym urządzono rodzaj aresztu podręcznego

 Ð Ulica Strzelecka 8 – Kwatera Główna NKWD 
w Polsce w latach 1944–1945; zwożono tu aresztowa-
nych żołnierzy podziemia niepodległościowego i prowa-
dzono przesłuchania, przez zamienione na areszt piw-
nice przewinęły się setki osób; w 1945 roku budynek 
przejął Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, 
który wykorzystywał go jako areszt podręczny
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N

Zamach
jerzy eisler

Przypadająca 1 lutego 2014 roku siedemdziesiąta 
rocznica akcji Kedywu Armii Krajowej, wymierzo-
nej w SS-Brigadeführera Franza Kutscherę, „kata 
Warszawy”, dowódcę SS i policji dystryktu war-
szawskiego, stanowi znakomitą okazję, żeby przy-
pomnieć nawiązujący do niej film Zamach Jerzego 
Passendorfera.

Napisałem „nawiązujący do niej”, a nie rekonstru
ujący ją, ponieważ – z niezrozumiałych dla mnie 
powodów – reżyser, a może zresztą już piszą
cy oryginalny scenariusz Jerzy Stefan Stawiński 

(czołowy scenarzysta „polskiej szkoły fi lmowej”) zmienili 
wiele „szczegółów”. Mogę jeszcze zrozumieć, że sama scena 
akcji bojowej została nakręcona w rejonie ulic Wiejskiej i Se
nackiej, to znaczy ok. 400 metrów od rzeczywistego miejsca 
zamachu, do którego doszło w rejonie ulic Chopina, Piusa XI 
i Alej Ujazdowskich. W tym wypadku na wybór pleneru pe
wien wpływ mógł mieć fakt, że w realiach świata z 1958 roku 
mogłoby być trudno rekonstruować akcję zbrojną bezpośred
nio pod oknami znajdujących się w tamtym miejscu ambasad. 
Nie mam także pretensji o to, że dramatyczną scenę z udzia
łem dwóch akowców wracających samochodem z praskiego 

szpitala Przemienienia Pańskiego na bardzo charakterystycz
nym moście Kierbedzia, którego po wojnie nie odbudowano, 
zrealizowano poza Warszawą – bodajże w Toruniu.

Natomiast zupełnie nie rozumiem, dlaczego dzieło opo
wiadające o wydarzeniu, które miało miejsce w środku zimy, 
zrealizowano latem, ani tym bardziej dlaczego – tak bardzo 
dbając o realia okupacyjnej Warszawy – twórcy zupełnie 
dowolnie pozmieniali bohaterom (jakkolwiek by było, pos
taciom historycznym i w dodatku bohaterom narodowym, 
patronującym dzisiaj ulicom na warszawskim Ursynowie) 
imiona i pseudonimy, co podważa paradokumentalny cha
rakter tego fi lmu. Byli żołnierze AK mieli też do twórców 
pretensję o tytuł. Ich zdaniem, to nie był zamach, lecz ak
cja bojowa. Dziwne, niezrozumiałe (przynajmniej dla mnie) 
i trudne do wytłumaczenia są te wszystkie zmiany, zwłaszcza 
w sytuacji, gdy konsultantem historycznym fi lmu był jeden 
z uczestników akcji – Michał Issajewicz „Miś”.

Nie podzielam jednak wysuwanych pod adresem tego obra
zu zarzutów o to, że kluczowa scena zamachu trwa znacznie 
dłużej, niż trwał on w rzeczywistości, tzn. minutę i 40 sekund 
(na ekranie trwa dwie minuty i 50 sekund, a więc nie jest na
wet dwa razy dłuższa, niż była naprawdę). Uważam ten za
rzut za bezzasadny, gdyż akcję bojową na ekranie oglądamy 
jakby oczami różnych jej uczestników, z rozmaitych punktów 
widzenia. Innymi słowy, nikt nie widział jej tak dokładnie, 
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 Ð Zbigniew Cykutis w roli Zbyszka „Zawady” i Andrzej Kostenko 
w roli „Kolosa”; w kadrze widać liście, choć rzeczywiste wyda-
rzenia rozegrały się w środku zimy
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jak mogą go oglądać widzowie fi lmu. Nie mam przy tym 
wątpliwości, że był to w pełni świadomy zabieg realizatorski. 
Efekt zwiększały świetne zdjęcia Jerzego Lipmana – jednego 
z najlepszych polskich operatorów fi lmowych.

Rozczarowani krytycy, zadowoleni widzowie
Tymczasem recenzenci zarzucali twórcom, że to odejście, 
w pewnym stopniu, od historycznych realiów „z uwagi – jak 
uzasadniał reżyser – na ciekawsze rozwiązania fi lmowe i dra
maturgiczne zamachu, zróżnicowanie charakterów i bardziej 
dramatyczne rozwinięcie akcji” nie dało w pełni zadowala
jących rezultatów. „Krytyka – pisał historyk fi lmu Stanisław 
Ozimek – oceniła Zamach niezbyt wysoko: nie odnalazła 
w nim wysokiej temperatury ideowej i obrachunkowej głów
nych dzieł »szkoły polskiej«, zarzucała pewną plakatowość 
i brak większych ambicji w portretowaniu środowiska konspi
racyjnej młodzieży”. Jeżeli zaś już doszukiwano się związków 
Zamachu z obrazami „szkoły polskiej”, to głównie za sprawą 
zaprojektowanego przez Eryka Lipińskiego plakatu, który zo
stał skonstruowany z kilku prostych elementów: uliczny bruk, 
na nim wyrazista plama krwi, obok leżąca czapka esesmań
skiego dostojnika, w dali niewielka sylwetka uciekającego sa
mochodu. Plakat utrzymany był w tonacji białoszaroczarnej, 
z jednym silnym krwistoczerwonym akcentem.

Czy mamy zatem w tym wypadku do czynienia z fi lmem 
nieudanym, złym, niewartym naszej pamięci? Przeciwnie. 
Wbrew temu, co pisała jedna z recenzentek prasy warszaw
skiej, że fi lm był prawdziwym „zamachem na widza”, uwa
żam, że jest to na pewno jeden z lepszych polskich fi lmów 
wojennych i może najlepszy w artystycznym dorobku Jerze
go Passendorfera. Co więcej, Zamach cieszył się wyjątkową 

popularnością wśród widzów, a ponadto był nagradzany na 
międzynarodowych festiwalach fi lmowych w Mar del Plata, 
San Sebastian, Guadalajarze i Cuneo.

Okupacyjna codzienność
Na fi lm ten można zresztą patrzeć w różny sposób. Jest w nim 
na przykład bodaj najwierniejszy od czasu Zakazanych pio-
senek obraz okupacyjnej codzienności w Warszawie. Lu
dzie urodzeni i wychowani już po II wojnie światowej mogą 
chociażby zobaczyć, jak wyglądała uliczna łapanka, łącznie 
z wyciąganiem ludzi z tramwajów zatrzymywanych przez 
żandarmów. W fi lmie tym widzimy także długą kolejkę przed 
sklepem, czemu towarzyszy zresztą zabawny dialog między 
graną przez Bożenę Kurowską łączniczką Martą, której pier
wowzorem – do pewnego stopnia – miała być Hanna Szarzyń
skaRewska „Hanka”, oraz odtwarzanym przez Eugeniusza 
Szewczyka „Orłem”, wzorowanym na postaci Kazimierza 
Sotta „Sokoła”. Otóż „Orzeł” prosi: „Kup mi boczku, Marta”, 
a ona odpowiada pytaniem na pytanie: „W końskiej jatce?”.

Uczynienie głównej bohaterki z Hanny SzarzyńskiejRew
skiej – najstarszej i chyba najważniejszej z trzech łączni
czek biorących udział w akcji na Kutscherę – było ze strony 
twórców fi lmu albo przejawem niemałej odwagi, albo – co 
wydaje się po prostu niemożliwe – kompletnej niewiedzy. 
Chodzi o to, że kiedy kręcono Zamach, SzarzyńskaRewska 
siedziała w więzieniu (była pierwszym więźniem politycznym 
w popaździernikowej Polsce). 4 lipca 1958 roku za „prze
chowywanie”, czyli za samo posiadanie paryskiej „Kultury”, 
na mocy artykułów 23 i 24 małego kodeksu karnego zosta
ła oskarżona o rozpowszechnianie fałszywych wiadomości 
i skazana na trzy lata więzienia. Mimo że wyszła na wolność 
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 Ð Akcję zamachu na kata Warszawy trzeba było 
nakręcić kilkaset metrów od rzeczywistego miejsca, 
by nie przeszkadzać pracownikom ambasad
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 Ð W roli Marty, 
najważniejszej 
w tej akcji łącz-
niczki, wystąpiła 
Bożena Kurowska; 
pierwowzorem 
postaci była Han-
na Szarzyńska-
-Rewska, skazana 
krótko przed pre-
mierą za posia-
danie paryskiej 
„Kultury”
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po niespełna roku, gdy Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu 
Wojewódzkiego (zamienił karę na półtora roku w więzienia 
w zawieszeniu na trzy lata), cała sprawa dla wielu intelek
tualistów była szokująca. Tak więc gdy Zamach 12 stycznia 
1959 roku miał swoją premierę, jego główna bohaterka nadal 
miała status skazanej.

Oglądając dziś ten fi lm, możemy obserwować, jak żyli 
młodzi żołnierze Armii Krajowej, którzy dzielili czas między 
naukę na tajnych kompletach i jeszcze bardziej zakonspiro
wane wojskowe szkolenia oraz przygotowania do planowanej 
akcji bojowej; także – wizyty w warsztacie samochodowym 
u „pana Józefa”, który szykował im samochody na akcję, oraz 
osłanianie osób przenoszących broń, jak w znakomitej scenie, 
w której niemiecki patrol zatrzymał Martę i towarzyszącego 
jej Jacka. Gdy żandarm zapytał, co znajduje się w walizce, 
Marta z kamienną twarzą odpowiedziała, że granaty i kara
biny maszynowe. Zszokowany Niemiec w pierwszej chwili 
chciał zareagować „normalnie” – tak, jak byśmy się spodzie
wali – ale na szczęście dla siebie samego dostrzegł w porę 
po drugiej stronie ulicy kilku młodych chłopców o „mocno 
wojskowym wyglądzie” i z wymuszonym uśmiechem prze
puścił Martę z Jackiem.

W tle tych wojennych „przygód” pojawiają się także pierw
sze młodzieńcze miłości. Dla wielu dzisiejszych młodych 
widzów pewnym zaskoczeniem może być pełen szacunku 
i oddania stosunek bohaterów do rodziców i w ogóle kurtu

azja wobec osób starszych. Żołnierze Kedywu w tym fi lmie 
są też bardzo odpowiedzialni. Wystarczy przypomnieć scenę 
oczekiwania na przystanku tramwajowym na samochód Ku
tschery i coraz bardziej natarczywe (zakończone w końcu po
wodzeniem) apele Marka do kobiety z dziecięcym wózkiem, 
żeby czym prędzej się oddaliła.

Na Zamach można wszakże patrzeć i w inny sposób. Jest 
to bowiem fi lm, w którym możemy zobaczyć będących na 
początku swoich karier kilku aktorów, którzy w następnych 
latach na trwałe zapisali się w dziejach polskiego fi lmu i te
atru: Tadeusza Łomnickiego, Romana Kłosowskiego, Jana 
Kobuszewskiego, Andrzeja Maya, Stanisława Mikulskiego, 
Wojciecha Siemiona i Tomasza Zaliwskiego.

Sceny, których nie zobaczymy
Ale skoro napisałem już o tym, co jest w tym fi lmie, wypada 
także napisać, czego w nim nie ma. Otóż – zgodnie z kon
wencją przyjętą przez twórców – w Zamachu nie ma w ogóle 
mowy o represjach, jakie spadły na warszawiaków po „zli
kwidowaniu” Kutschery, którego wcześniej bezskutecznie 
próbowali zabić konspiratorzy w Holandii, Norwegii, Danii, 
Czechosłowacji i Jugosławii. Udało się to dopiero Polakom 
i był to najwyższy rangą nazistowski dygnitarz zabity przez 
polskie podziemie. Jeżeli zaś chodzi o represje, to dzień po za
machu Niemcy rozstrzelali w publicznej egzekucji w Alejach 
Ujazdowskich stu więźniów Pawiaka, a następnych dwustu 
zabili w ruinach getta. Kazimierz Krajewski i Tomasz Łabu
szewski zwrócili uwagę na to, że „była to jednak jedna z ostat
nich publicznych, masowych zbrodni dokonanych przez nich 
w Warszawie do czasu wybuchu Powstania Warszawskiego”. 
Można więc chyba powiedzieć, że przynajmniej do pewnego 
stopnia zamach spełnił swój cel, którym było powstrzymanie 
masowych egzekucji w Warszawie.

O ile niemiecka zemsta mogłaby się ewentualnie znaleźć 
w omawianym fi lmie, o tyle to, o czym chcę napisać na ko
niec, nie miałoby najmniejszych szans pojawić się na ekra
nie. Chodzi mi o przedziwny ślub, jaki kilkadziesiąt godzin 
po akcji bojowej miał miejsce w dzisiejszym Pałacu Pre
zydenckim w tej samej sali (choć ze względu na wojenne 
zniszczenia może lepiej napisać: w „tej samej” sali), w której 
w maju 1955 roku podpisano dokument powołujący do życia 
Układ Warszawski, w grudniu 1970 roku układ o normaliza
cji stosunków między PRL a Republiką Federalną Niemiec, 
a w 1989 roku miały miejsce obrady Okrągłego Stołu. W tym 
przedziwnym ślubie 4 lutego 1944 roku uczestniczyła na
rzeczona – „wdowa” po Kutscherze oraz… trumna, w której 
znajdowały się zwłoki zastrzelonego przez polskich konspi
ratorów SSBrigadeführera. Wśród Niemców pojawiały się 
głosy, że na tę ceremonię przybędzie do Warszawy sam Adolf 
Hitler. Tak się jednak nie stało…

prof. dr hab. Jerzy Eisler – historyk, dyrektor Oddziału IPN w Warszawie; 
zajmuje się dziejami PRL, a także najnowszą historią Francji i historią kina; 
autor m.in. Polski rok 1968 (2006), „Polskie miesiące”, czyli kryzys(y) w PRL  (2008)



J

KALENDARIUM XX WIEKU 59KALENDARIUM XX WIEKU 59orzeł Biały 59

Już od ponad roku trwała woj
na i warszawiacy nie byli en
tuzjastycznie nastawieni do 
idei Legionów Polskich ani 

do osoby Józefa Piłsudskiego. Koncep
cja walki o niepodległość Polski u boku 
państw centralnych miała wśród oby
wateli Królestwa Polskiego niewielu 
zwolenników. Z jednej strony było to 
wynikiem propagandy moskiewskiej 
i silnych wpływów endeckich, z dru
giej – przyznać trzeba – barbarzyńskie 
zachowanie wkraczających wojsk nie
mieckich z kulminacyjnym akcentem, 
którym było zniszczenie nadgranicz

nego Kalisza, nie sprzyjało budowaniu 
sympatii dla nowych władz.

Polska Organizacja Wojskowa
Polska Organizacja Wojskowa była 
sios trzaną formacją I Brygady Legio
nów Polskich. Obie powstały z inicja
tywy Józefa Piłsudskiego i pozostawa
ły pod jego dowództwem. Początek 
tym ugrupowaniom dały w sierpniu 
1914 roku kadry Związków Strzelec
kich i Polskich Drużyn Strzeleckich, 

choć nazwy ostateczne otrzymały póź
niej – POW w październiku, a Bryga
da w grudniu. Celem obu formacji była 
zbrojna walka z moskiewskim zaborcą. 
Podstawowa różnica była jedna – POW 
działała w konspiracji.

Okręg Warszawski POW, liczący 
kilkuset zakonspirowanych członków, 
5 sierpnia 1915 roku rozpoczął formal
ną, jawną mobilizację. Cel był oczywis
ty, wskazany przez Komendanta rok 
wcześniej – budowa polskiego wojska 

Orły Batalionu 
Warszawskiego POW
tomasz zawistowski

Członkowie Okręgu Warszaw-
skiego Polskiej Organizacji 
Wojskowej ostatnią noc pod 
moskiewskim panowaniem 
spędzili, oczekując na rozkaz 
rozpoczęcia akcji dywersyjnej, 
która miała uniemożliwić przy-
musową ewakuację cywilnej 
ludności Warszawy. Przede 
wszystkim obawiano się próby 
wyprowadzenia z miasta rocz-
ników poborowych. Interwen-
cja okazała się jednak zbędna,
wojsko spokojnie opuściło 
miasto. O poranku 5 sierpnia 
1915 roku Rosjanie wysadzili 
w powietrze most Nikołajew-
ski (obecnie Poniatowskie-
go), most Kierbedzia (zwany 
oficjalnie Aleksandrowskim) 
i most kolejowy. Do miasta 
weszli Niemcy.

 Ð Orzeł Batalionu 
Warszawskiego
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drogą jak najliczniejszego uzupełnienia 
kadr Legionów. Sztab POW zajął skrzyd
ło Pałacu Namiestnikowskiego i podjął 
działania zmierzające do nawiązania 
kontaktu z Legionami. Niezbyt fortunna 
okazała się decyzja umieszczenia kwa
tery w największym pałacu w mieś cie 
i wystawienia przed nim uzbrojonej cy
wilnej warty, już bowiem następnego 
dnia peowiacy zostali stamtąd uprzej
mie, lecz stanowczo wyproszeni przez 
szefa sztabu króla Bawarii. Zajęli wobec 
tego narożny dom przy ul. Wielkiej, byłą 
kwaterę szefa żandarmerii rosyjskiej na 
generałgubernatorstwo warszawskie. 
Do tego właśnie gmachu 6 sierpnia przy
byli emisariusze Komendanta: Wacław 
Sieroszewski i Medard Downarowicz. 
Wiadomość, którą przywieźli, była pio
runująca. Peowiacy dowiedzieli się, że 
zaciągu do Legionów nie będzie.

Faktem jest, że rok wojny kordonem 
frontu oddzielił Warszawę od wiado
mości o sprawie Legionów. W Króles
twie zwolennicy walki u boku państw 
centralnych byli oskarżani o zdradę, na
zywani pruskimi pachołkami. W tych 
warunkach propagowali ideę czynu le
gionowego w jej postaci z sierpnia 1914 
roku, nie wiedząc nic o wewnętrznych 
napięciach politycznych po drugiej 
stronie frontu. Nie zdawali sobie spra
wy z walki Józefa Piłsudskiego i jego 
I Brygady z Departamentem Wojsko
wym Naczelnego Komitetu Narodo
wego, walki o niezależność i narodowy 
charakter oddziałów polskich. Konfl ikt 
ten doprowadził do tego, że w sierp
niu 1915 roku Komendant uznał dalsze 
przyjmowanie ochotników do walczą
cych oddziałów za zbędne, stawiając za
razem na tworzenie kadr w konspiracji.

Batalion Warszawski POW
Mimo decyzji o pozostawieniu POW 
w podziemiu na terenach zajętych 
przez Niemców, Piłsudski zgodził się 
na utworzenie w Warszawie oddziału 
złożonego z najbardziej zdetermino
wanych ochotników. Jak zanotował 
Bogusław Miedziński, podówczas ko
mendant Okręgu Warszawskiego POW, 
zezwolono „do szeregów skierować tyl
ko tych członków organizacji, których 
nastawienie wyklucza po prostu trzyma
nie ich dłużej w konspiracji i powściąg
nięcie od udania się na front”.

Za osobistą zgodą przybyłego do 
Warszawy 15 sierpnia Komendanta 
został utworzony oddział marszowy, 
nazwany Batalionem Warszawskim. 
Tworzone na tyłach jednostki uzupeł
niające Legionów nazywano imionami 
miast, z których pochodziły. Po dotar

 Ð Komenda Naczelna POW; siedzący są ubrani w mundury wzorowane na używanych w I Brygadzie, wykonane przez krawca 
Ulenieckiego w hotelu Bristol; zwraca uwagę różnorodność orłów i przewaga godeł o charakterze biżuterii patriotycznej 
(zdjęcie wykonano w przeddzień wymarszu z Warszawy – 21 sierpnia 1915 roku – w atelier „Studio” na rogu Marszałkowskiej 
i Żurawiej, blisko kwater batalionu)
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ciu na front rozformowywano je, nie 
zachowując tymczasowych nazw, żoł
nierzy zaś rozdzielano między istnie
jące formacje. Tak się stało i w tym 
przypadku. Batalion Warszawski w sile 
ponad trzystu ludzi opuścił miasto 
22 sierpnia, najpierw jednak w błyska
wiczny sposób został wyekwipowany 
i umundurowany.

Mundury i orły
5 sierpnia był dla peowiaków dniem 
niełatwym. Linia frontu biegła przez 
Wisłę, na Pradze stały tylne straże wy
cofujących się Moskali, a Krakowskim 
Przedmieściem ciągnęły jedne za dru
gimi oddziały niemieckie. Obie stro
ny ostrzeliwały się gęsto przez rzekę. 
Niemcy, którzy zapewne otrzymali od 
swego dowództwa, nauczonego skut
kami tragedii Kalisza, odpowiednie 
rozkazy, zachowywali się względem 
warszawiaków wręcz kurtuazyjnie. 
Nie wiedzieli jednak, co mają zrobić 
z oddziałem uzbrojonych cywilów, sko
szarowanym i trzymającym wartę przed 
jednym z najbardziej reprezentacyjnych 
gmachów miasta. Mniej i bardziej za
bawne nieporozumienia zdarzały się co 
chwila. Konieczność jak najszybszego 
umundurowania się była oczywista.

Wacław Sieroszewski zapisał w swo
ich pamiętnikach, że pierwszą oznaką, 
którą otrzymali peowiacy, były nara
mienne opaski z wizerunkiem orła. 
Z kolei wspomniany już ppor. Bogu
sław Miedziński zapisał: „przypiąłem 
do maciejówki legionowego orzełka, 
jednego z kilku przemyconych przez 
nasze kurierki”.

Warszawska POW czuła się częś
cią I Brygady, zresztą czterech ofi ce
rów otrzymało od Komendanta stopnie 
podporuczników tej właśnie formacji. 
Ale Wacław Jędrzejewicz, komendant 
4. kompanii batalionu, wspominał: „Nikt 
z nas nie wiedział, jak wygląda mundur 
ofi cera I Brygady […]. A tu mnóstwo 
szczegółów, które trzeba wytłumaczyć 
krawcowi: jaki krój, jakie guziki, wy
pustki, no i najważniejsze: jak naszyć 
na kołnierzu wężyk ofi cerski i umieś
cić gwiazdkę. Na ratunek wezwaliśmy 

[Ignacego] Boernera, który jako podpo
rucznik przybyły z Brygady, powinien by 
umieć dać wskazówki krawcowi. Zna
leźliśmy pierwszą wolną chwilę i w kilku 
udaliśmy się do zakładu krawieckiego 
Ulenieckiego, mieszczącego się w Bris
tolu. Ale Boerner dawał informacje do
syć mgliste i dla krawca mało zrozumia
łe. Byliśmy w rozpaczy. Poza tym nie 
można było nigdzie dostać niebieskiego 
sukna, używanego w armii austriackiej, 
z którego szyte były mundury legiono
we. Ostatecznie Uleniecki znalazł jakiś 
szewiot mniej więcej niebieskawy, wziął 
miarę i zabrał się do roboty”.

Tuż przed wymarszem z Warszawy 
batalion został umundurowany i wy
posażony, chociaż wyekwipowanie 
było słabej jakości, pochodziło zresz
tą ze zdobycznego materiału rosyjskie
go. Mimo to żołnierze otrzymali orły, 
których wykonanie musiało nastąpić 
w tempie iście ekspresowym – nie było 

przecież możliwe przygotowanie ich 
produkcji przed 5 sierpnia. Zamówiono 
orły na wzór używanych w I Bryga
dzie, a więc wzorowanych na przed
wojennych, Związku Strzeleckiego. 
Nie miały one koron, a na tarczkach 
wewnętrznych nosiły monogram „S”. 
Trudno spodziewać się, by warszawski 
producent orłów poprzestał na wyko
naniu ich wyłącznie na potrzeby jed
nego oddziału liczącego trzystu kilku
dziesięciu ludzi. Jednak niezależnie od 
tego, jak duży był cały nakład, od tej 
pierwszej partii produkcyjnej wzięła 
się ich popularna nazwa. Wiktor Tomir 
Drymmer zanotował w swych pamięt
nikach, że po połączeniu z I Brygadą 
nowo przybyli żołnierze wymieniali 
orły warszawskiej produkcji na egzem
plarze krakowskie i kieleckie, noszone 
przez weteranów.

W dzień Matki Boskiej Zielnej, któ
ry wypadł tamtego lata w niedzielę,

 Ð Podporucznik 
5. pułku piechoty 
Stanisław Steczyński 
„Mścisław” z orłem 
Batalionu Warszaw-
skiego na czapce; 
poległ 5 lipca 1916 
roku pod Kostiuch-
nówką
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Batalion w kolumnie czwórkowej po
maszerował na nabożeństwo do kate
dry św. Jana. Żołnierze nosili cywilne, 
sportowe ubrania, maciejówki, pasy 
główne i broń. Resztę umundurowania 
mieli otrzymać niebawem. „Ponieważ 
nie można było dostać w Warszawie 
sukna niebieskiego używanego w Le
gionach, przeto umundurowaliśmy ba
talion w mundury zielonawe z materiału 
noszonego przez armię rosyjską. Zasto
sowaliśmy tylko krój i oznaki noszone 
w I Brygadzie. Materiał był słaby, cien
ki i szybko zaczął się rozłazić. Płasz

czów w ogóle nie mieliśmy, liczyliśmy 
na to, że będzie ciepło i bez deszczu. 
[…] Mundury te kosztowały nas zale
dwie 2850 rb., a więc znacznie taniej 
niż buty. […] Czapki, orzełki, menaż
ki itp. sprzęt drobny wyniósł 750 rb.”. 
Niektórzy z ochotników mundurowali 
się własnym sumptem – tak samo jak 
ofi cerowie. 

Do I Brygady
Po półwieczu od ostatniego powstania 
Warszawa była miastem niebywale zru
syfi kowanym. Dość powiedzieć, że ro

syjskojęzyczne szyldy usunięto dopiero 
na wyraźny rozkaz władz niemieckich. 
Stosunek ludności miasta do nowo pow
stałego oddziału był niezbyt przychylny. 
Po wspomnianej mszy w katedrze orga
nista próbował zagłuszyć peowiaków, 
głośno śpiewających pieśni zakazane 
jeszcze kilka dni wcześniej. Po roku 
wojny powtarzała się historia z Kielc – 
Królewiacy Legionów nie chcieli.

W piękną, pogodną niedzielę, 
22 sierpnia rano, batalion zebrał się 
w szyku rozwiniętym na dzisiejszej 
ulicy Poznańskiej. 1. kompania stanęła 
przy Żurawiej, dalsze kolejno w kierun
ku Alej Jerozolimskich. Wykonawszy 
„w prawo zwrot!”, czwórkowa kolum
na ruszyła Żurawią w stronę Książę
cej, odprowadzana przez grupę warsza
wiaków i patrol niemieckiej kawalerii. 
Wisłę przekroczyła po moście ponto
nowym, zbudowanym przez Niemców 
obok zburzonego mostu Nikołajewskie
go. Wyszedłszy z Warszawy, pomasze
rowała szosą brzeską w stronę Bugu. 
I Brygadę Batalion Warszawski odna
lazł po ośmiu dniach wyczerpującego 
marszu. Oto, jak zapamiętał powitanie 
Wacław Lipiński „Socha”, w 1915 roku 
podofi cer 5. pp.: „Na rozmokłej dro
dze wśród wysokiej ściany boru cze
ka Brygada na warszawiaków. Gwarzy 
wiara, spacerując po lesie, ofi cerowie 
rozmawiają z kilkoma kwatermistrza
mi warszawiaków, ubranymi w jasne, 
zielone mundury. Noc zapada, droga 
ciemnieje, a warszawiaków nie widać. 
Wracamy więc do namiotów i kładliśmy 
się już, gdy rozniosło się nagle olbrzy
mie »hura« i rozległ się huk grającej 
orkiestry. Kopnęliśmy się wnet do dro
gi, która zapełniona została biegnący
mi zewsząd żołnierzami. Na rozstaju 
dróg stała orkiestra i rżnęła »Strzelca«, 
obok niej zbita masa wiary ze świecz
kami w rękach do góry podniesione
mi, oświetlała las. Kolumna już prze
szła i jechały tylko tabory, przy których 
ujrzałem rozjaśnione radością twarze 
świeżych amatorów wojny”.

Tomasz Zawistowski – autor trzech tomów 
monografi i polskiego orła wojskowego, urzędniczego 
i szkolnego Polskie orły do czapek w latach 1917–1945

 Ð Tablica odsłonięta w 1935 roku na gmachu Pałacu Namiestnikowskiego (obecnie 
Prezydenckiego) podczas uroczystości dwudziestej rocznicy wymarszu Batalionu 
Warszawskiego POW
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 Ð Poświęcenie czołgu 1. pułku pancernego; obóz w Sielcach, lato 1943 roku

Do momentu wybuchu walk 
Rosjanie skoncentrowa
li na granicy blisko tysiąc 
T34 (łącznie w zachodnich 

okręgach było przeszło 12 tys. czoł
gów wszystkich typów). Choć liczba 
była daleka od etatowej (etaty wojen
ne były zresztą w ZSRR wyśrubowa
ne do granic możliwości) i wydawała 
się niewielka, biorąc pod uwagę cały 
potencjał pancerny Armii Czerwonej 
– ponad 20 tys. wozów bojowych! – 
to w porównaniu z nieco ponad 3 tys. 
czołgów niemieckich stanowiła istot
ny atut. Tym bardziej że „trzyczwór
ka” mogła uchodzić za najlepszy czołg 
świata!

Narodziny koncepcji
W latach trzydziestych, dzięki bezprece
densowemu rozwojowi industrialnemu, 
ZSRR mógł stworzyć monstrualne siły 
pancerne. Szczególnie imponująco pre

zentowała się liczna rodzina BT (bystro-
chodnyj tank) – bardzo szybkich pojazdów 
(po zdjęciu gąsienic mogły gnać po twar
dej nawierzchni blisko 70 km/h!), w któ
rych zastosowano doskonały układ jezdny 
opracowany przez amerykańskiego inży
niera Waltera Christiego. Dobre właści
wości manewrowe szły w parze z niezłym 
uzbrojeniem ofensywnym w postaci ar
maty 45 mm (wersje BT5 i BT7). Nie 
może więc dziwić, że radzieckie czołgi 
okazały się zdecydowanie lepsze od nie
mieckich (wojna domowa w Hiszpanii) 
i japońskich (walki nad ChałchynGoł). 
BT tworzono z myślą o głębokich za
gonach pancernych, ale ich uzbrojenie, 
zwłaszcza defensywne, uznano za niedo
stateczne wobec nowoczesnych środków 
przeciwpancernych. Pod koniec lat trzy
dziestych rozpoczęto prace nad nowym 
wozem, który – zachowując właściwości 
manewrowe czołgów szybkich – miałby 
lepsze opancerzenie i silniejsze uzbroje

nie artyleryjskie. Projekt zlecono char
kowskiej Fabryce Lokomotyw im. Kom
internu (potem Fab ryka nr 183). Zanim 
osiągnął realne kształty, ekipę inżynierską 
dosięgła fala krwawych czystek. W 1939 
roku powołano nowy zespół, tzw. Oddział 
520, który powstał przez połączenie kil
ku ekip z Fabryki nr 183. Jego głównym 
konstruktorem został inż. Michaił Kosz
kin, który powszechnie uchodzi za ojca 
słynnego T34. Pracowano nad dwoma 
wersjami nowego pojazdu: kołowogą
sienicową (układ ten umożliwiał jazdę na 
kołach, co wydatnie zwiększało prędkość 
wozu na drodze) oznaczoną A20 i gą
sienicową – A32. Ostatecznie zdecydo
wano się na drugą, a przesądziła o tym 
możliwość zastosowania grubszych (i tym 
samym cięższych) płyt pancernych oraz 
solidniejszej armaty. Po licznych wyczer
pujących testach poligonowych, w poło
wie 1940 roku rozpoczęto produkcję se
ryjną czołgu T34.

T-34 – bojowy chrzest
michał mackiewicz

22 czerwca 1941 roku 
rozpoczęła się jedna z najbardziej 
zdumiewających kampanii 
w dziejach wojen. Niemiecki 
Wehrmacht zaatakował ZSRR, 
największą potęgę militarną 
świata. Armia Czerwona miała 
olbrzymią przewagę i wedle 
wszelkich wojennych reguł 
powinna była zmiażdżyć 
zuchwałego napastnika. 
Tymczasem w ciągu zaledwie 
kilku miesięcy walk sama 
została niemal unicestwiona, 
tracąc gigantyczne ilości 
sprzętu, w tym ponad tysiąc 
czołgów T-34. Letni debiut 
„trzyczwórek” okazał się katastrofą. Ð Poświęcenie czołgu 1. pułku pancernego; obóz Sielcach, lato 1943 roku
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„Kołatanie” w czołg
Już sama sylwetka czyniła go niezwy
kłym. Płyty kadłuba i wieży były pochy
lone (przednia płyta kadłuba – pod kątem 
60 stopni, boczne pochyłe – 40 stopni), co 
zwiększało odporność pancerza (pociski, 
uderzywszy pod mniejszym kątem, częs
to się ześlizgiwały). Jego grubość sięgała 
45 mm, zapewniając odporność na ogień 
większości pocisków przeciwpancernych. 
Niemiecka armata kalibru 37 mm, stan
dardowa broń przeciwpancerna Wehr
machtu w 1941 roku, okazała się zupeł
nie bezsilna wobec T34, zyskując sobie 
wśród niemieckich żołnierzy pogardliwe 
miano „kołatki”. Armata kalibru 76,2 mm 
pozwalała radzieckiemu czołgowi elimi
nować pojazdy pancerne wroga na dystan
sach bezpiecznych dla siebie (najcięższy 
wówczas niemiecki czołg – PzKpfw IV – 
miał co prawda armatę kalibru 75 mm, ale 
wobec bardzo krótkiej lufy, zwanej „nie
dopałkiem”, jej parametry pozostawiały 
wiele do życzenia). Dzięki ekonomicz
nemu silnikowi diesla T34 wyróżniał się 
zasięgiem działania i mniejszą podatnoś

cią na ogień aniżeli czołgi wyposażone 
w silniki benzynowe. Dobre właściwości 
trakcyjne w trudnym terenie i zdolność po
konywania przeszkód wynikały z korzyst
nego stosunku mocy do masy „trzyczwór

masa bojowa 26,8 t
grubość pancerza (przód kadłuba) 45 mm
Napęd silnik diesla W-2 o mocy maks. 500 KM
Uzbrojenie armata kal. 76,2 mm (L-11, potem F-34), 

dwa karabiny maszynowe DT kal. 7,62 mm
prędkość maksymalna (po drodze) 55 km/h
Zasięg 300 km
załoga 4 ludzi

Dane taktyczno- techniczne czołgów wczesnej wersji produkcyjnej:

ki”, a dodatkowym atutem były szerokie 
gąsienice (rozłożenie nacisku na grunt). 
Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, 
wydawać by się mogło, że związki pan
cerne nasycone nowoczesnymi czołgami 
– a w przededniu wojny w Okręgach Za
chodnich Armii Czerwonej były korpusy 
zmechanizowane mające po kilkaset T34 
oraz cięższych KW (pancerz do 76 mm) – 
powinny być niemal niezniszczalne.

Letnia katastrofa
Tymczasem okazało się, że nie dość, 
iż były „zniszczalne”, to jeszcze cena 
w pos taci utraconego sprzętu i ludzi, jaką 
za ich unicestwienie zapłacił Wehrmacht, 
była nadspodziewanie niska. W czasach 
ZSRR ten istny fenomen tłumaczono 
różnie, chociaż zawsze kłamliwie. Dzi
siaj nie ulega już raczej wątpliwości, że 
monstrualna armia stalinowskich nie
wolników po prostu się rozpadła, ma
sowo porzucając broń i oddając się do 
niewoli. Dobitnie świadczą o tym setki 
niemieckich zdjęć pokazujących porzu
cone na poboczach dróg nietknięte wojną 
radzieckie tanki, w tym T34. Oczywi
ście zdarzały się wyjątki, a zdecydowany 
atak nowoczesnych radzieckich czołgów 
kończył się zazwyczaj paniczną rejtera
dą niemieckich najeźdźców, którzy tyl
ko w sprzyjających okolicznościach 

 Ð Czołg T-34 z 1. pułku pancernego przekracza Dniepr w Smoleńsku; jesień 1943 roku
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za ich unicestwienie zapłacił Wehrmacht, 
była nadspodziewanie niska. 
ZSRR ten istny fenomen tłumaczono 
różnie, chociaż zawsze kłamliwie. Dzi
siaj nie ulega już raczej wątpliwości, że 
monstrualna armia stalinowskich nie
wolników po prostu się rozpadła, ma
sowo porzucając broń 
niewoli. Dobitnie świadczą 
niemieckich zdjęć pokazujących porzu
cone na poboczach dróg nietknięte wojną 
radzieckie tanki, 
ście zdarzały się wyjątki, 
atak nowoczesnych radzieckich czołgów 
kończył się zazwyczaj paniczną rejtera
dą niemieckich najeźdźców, którzy tyl
ko 

Fot. M. Mackiewicz

 Ð T-34 (model z 1942 roku) wydobyty kilka 
lat temu z bagien w okolicach Pskowa, 
eksponowany w skansenie wojennym 
na tzw. Linii Stalina
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mogli wyeliminować stalinowskiego 
mastodonta. Tyle że nawet niezachwia
na wola walki nie zawsze wystarczała, 
chluba  Armii Czerwonej okazała się 
bowiem konstrukcją niedopracowaną. 
Czołg T34 tworzono w trudzie i zno
ju, ale przede wszystkim w poś piechu. 
W chwili wdrażania produkcji seryjnej 
radzieckie kierownictwo zdawało sobie 
sprawę z jego braków, ale wybuch woj
ny pokrzyżował szybkie dopracowanie 
zmodernizowanego modelu i trzeba było 
na niego czekać na dobrą sprawę do 1943 
roku (pojawiła się wówczas przebudowa
na wersja uzbrojona w armatę 85 mm). 
Kłopoty ze skrzynią biegów i układem 
przeniesienia napędu były wręcz legen
darne. Podkreślano złą jakość części, co 
w połączeniu z niską kulturą techniczną 
nieprzeszkolonych załogantów (a tacy 
przeważali w 1941 roku) prowadziło 
do nagminnego psucia maszyn. Cechą 
wspólną wszystkich radzieckich czołgów 
było też kiepskie wyposażenie (optyka, 
sprzęt łączności) oraz bardzo niski kom
fort pracy załogi (ciasnota wnętrza, brak 
wentylacji), co podkreślali pancerniacy 
mający okazję przesiąść się do alian
ckich wozów z LendLease’u. Jakby tego 
było mało, dochodziły kwestie taktyczne 
i chaos organizacyjny: brak współpracy 
i niedziałająca de facto logistyka (ekipy 
remontowe, zaopatrzeniowe, ewakuacyj
ne). Miary nieszczęść dopełniał niedo
bór amunicji przeciwpancernej kalibru 
76,2 mm, której produkcja bardzo kulała.

A jednak najlepszy?
Można powiedzieć, że były to typowe 
braki i niedociągnięcia „wieku dziecię
cego”. W toku wojny wiele mankamen
tów udało się wyeliminować, a wartość 
T34 docenili także Niemcy, tworząc 
słynną Panterę, ewidentnie inspirowa
ną „trzyczwórką”. Zdobyczne egzem
plarze, przynajmniej kilkaset, chętnie 
włączali do własnych jednostek. T34, 
nawet jeśli trudno uznać go za najlep
szy czołg II wojny światowej (wątpli
we, czy jakikolwiek wóz zasługuje na 
to miano), okazał się udaną maszyną 

i bez wątpienia wydatnie przyczynił się 
do zwycięstwa nad Niemcami. Dzisiaj 
„trzyczwórki” pierwszej wersji, a więc 
z armatą 76 mm, są rzadką ozdobą mu
zealnych kolekcji.

Użytkownikami T34 byli także Po
lacy. Czołgi trafi ły do 1. pułku pancer
nego, który chrzest bojowy przeszedł 
jesienią 1943 roku pod Lenino; potem 
stanowiły trzon Brygady Pancernej 
im. Bohaterów Westerplatte. To właśnie 
czołgami tej pierwszej wersji (określa
nej zazwyczaj T34/76) walczono latem 
1944 roku pod Studziankami. Warto 
o tym pamiętać, oglądając Czterech 
pancernych. Otóż czołg Janka i jego 
kolegów jest „ahistoryczny” – to druga 
wersja, czyli T34/85 (będąca w rzeczy
wistości niemal zupełnie innym czoł
giem), a takie do Brygady trafi ły dopie
ro w 1945 roku. Oczywiście, w fi lmie 
łatwiej było wykorzystać czołg później
szej wersji, tym bardziej że wozy te pro
dukowano w Polsce i wciąż znajdowały 
się na stanie jednostek.

Michał Mackiewicz – archeolog, pracownik Działu 
Historii Wojskowości Muzeum Wojska Polskiego; 
zajmuje się historią wojen i uzbrojenia oraz archeologią 
militarną; autor licznych artykułów o tematyce historycz-
no-wojskowej, współautor książki Kircholm–Kłuszyn, 
zwycięstwa husarii (2011)

 Ð T-34 z Brygady im. Bohaterów Westerplatte 
podczas forsowania Wisły; lato 1944 roku
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 Ð Czołg T-34 z armatą 76 mm ze zbiorów Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Fot. M. Mackiewicz
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Ryszard Kukliński należy do 
tych postaci, których wybo
ry budzą kontrowersje. Dla 
jednych jest bohaterem, dla 

innych zdrajcą – kiedy bowiem podjął 
współpracę z amerykańską CIA, był ofi 
cerem Wojska Polskiego. Złamał więc 
złożoną przez siebie przysięgę wojsko
wą, a wojsko – nawet to ludowe, strze
lające do bezbronnych robotników – to 
w wolnej już Polsce nadal świętość...

Władysław Pasikowski podjął się więc 
tematu trudnego. I od razu trzeba powie
dzieć, że poradził sobie z nim całkiem 
dobrze. Zapewne jego Jack Strong bę
dzie kształtował poglądy Polaków na 
pos tać Kuklińskiego, tym bardziej że zo
stał po prostu sprawnie zrobiony. W mo
jej ocenie jest on zresztą zdecydowanie 
bardziej udany od Wałęsy. Człowieka 
z nadziei Andrzeja Wajdy.

Porównanie obu fi lmów nasuwa się 
w sposób oczywisty. Oba dotyczą głoś
nych i kontrowersyjnych postaci. Akcja 
obu rozgrywa się również mniej więcej 
w tym samym okresie. Ale tych podo
bieństw jest więcej. Zarówno Wajda, jak 
i Pasikowski swych tytułowych boha
terów idealizują, spłycają. I to jest mój 
główny zarzut wobec Jacka Stronga. Ry
szard Kukliński w wersji Pasikowskiego 
jawi się jako człowiek niemal idealny. 
Podobnie jak Wałęsa Wajdy – niczym 

św. Jerzy walczący ze smokiem. Prosi się 
aż żeby – zresztą z korzyścią dla fi lmu – 
pojawiły się jakieś rysy na jego obrazie. 
Zwłaszcza że takie można by znaleźć. 
W Jacku Strongu Kukliński – mimo po
dejrzeń i oskarżeń ze strony żony – jest 
wiernym mężem. W rzeczywistości, co 
sam przyznał po latach, miał jednak ko
chanki, które zresztą – pytanie, w jakim 
stopniu – pomagały mu ukryć współpra
cę z Amerykanami. To dzięki nim mógł 
bez przeszkód wyjeżdżać do domku let
niskowego pod Warszawę i przy okazji 
przekazywać lub odbierać informacje od 
CIA. Przynajmniej w jednym przypadku 
skończyło się to zresztą dramatyczną sce
ną z zazdrosnym mężem, który chciał się 
z nim pojedynkować...

Komu zaszkodził?
Patrząc na Jacka Stronga od strony histo
rycznej, można znaleźć oczywiście kilka 
większych lub mniejszych niezgodności 
ze stanem faktycznym. Przykładowo widz 
nieznający życiorysu głównego bohatera 
może odnieść wrażenie, że do nawiąza
nia kontaktu z Amerykanami skłonił Kuk
lińskiego dopiero Grudzień ’70, podczas 
gdy taką decyzję podjął on już ponad dwa 
lata wcześniej – po inwazji wojsk Układu 
Warszawskiego na Czechosłowację i zdła
wieniu Praskiej Wiosny. Nie ma się jed
nak co czepiać, to w końcu nie jest fi lm 
historyczny, lecz sensacyjny. Zrozumiałe 
jest zatem np. to, że ubarwiono okolicz
ności ucieczki Ryszarda Kuklińskiego 
i jego rodziny z Polski. Tych zresztą do 
końca nie znamy. Wątek sensacyjny wy
kreowany przez Pasikowskiego jest dla 
widza zdecydowanie bardziej interesujący 
niż wersja przedstawiana przez samego 
zainteresowanego, który „po prostu” – jak 
relacjonował po latach – odleciał z kraju, 
posługując się paszportem innej osoby, 
podobnego do niego obywatela Wielkiej 
Brytanii. Tak na marginesie, ostatnim 
miejscem, w którym był widziany, była 
ambasada radziecka. Smaczku całej spra
wie dodaje fakt, że brał tam udział w przy
jęciu z okazji Rewolucji Październikowej.

Zacząłem od uwag krytycznych, ale 
nie zmieniają one faktu, że najnowszy 

Polski James Bond, 
czyli Kukliński 
w wersji 
Pasikowskiego
Grzegorz majchrzak

Losy Ryszarda Kuklińskiego doczekały się w końcu ekranizacji. 
Pierwszy film fabularny o pułkowniku ludowego Wojska 
Polskiego, pracującym dla NATO, nakręcił specjalista od kina 
akcji Władysław Pasikowski. Z zadaniem poradził sobie nieźle. Fo
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fi lm Pasikowskiego jest jednym z jego 
lepszych dzieł, choć na pewno nie na 
miarę kultowych Psów. Przede wszyst
kim wiernie oddaje intencje Ryszarda 
Kuklińskiego. Zgodnie ze znanymi nam 
faktami (tu trzeba dodać, że bazujemy 
głównie na relacjach samego zaintereso
wanego i niewielkiej – odtajnionej – czę
ści dokumentów amerykańskich go doty
czących), widzowie dowiedzą się, że był 
on zainteresowany współpracą z amery
kańską armią, ale współpracą bynajmniej 
nie szpiegowską. Jednak jego dosyć na
iwna oferta – złożona zresztą w imieniu 
również innych, podobnie myślących 
polskich ofi cerów, choć bez ich wiedzy, 
a tym bardziej zgody – została odrzu
cona. Podjął więc decyzję o pracy dla 
CIA, którą mu zaoferowano. I właśnie 
o tym oraz o kosztach (życie w ciągłym 
zagrożeniu, śmierć synów po ucieczce 
do Stanów Zjednoczonych, jak wszystko 
wskazuje – zamordowanych w rewan
żu za jego współpracę z Amerykanami) 
traktuje Jack Strong.

Z pewną przesadą, ale dość poprawnie, 
fi lm oddaje znaczenie informacji prze
kazanych przez Kuklińskiego władzom 
USA. Tu warto przytoczyć opinię szefa 
CIA, że nikt tak jak on nie zaszkodził 
Związkowi Radzieckiemu w okresie zim
nej wojny. To zresztą clou sprawy Ku
klińskiego – jego współpraca, co zresztą 
pokazuje Pasikowski, nie była skierowa
na przeciwko Polsce i Polakom, ale prze
ciw ZSRR i Układowi Warszawskiemu. 
Nawiasem mówiąc, zrobił on sto razy 

więcej niż jego przełożeni (z Wojciechem 
Jaruzelskim na czele), aby w przypadku 
ewentualnego konfl iktu Wschód–Zachód 
Polska nie stała się nuklearną pustynią. 
Każdy oceniający go dzisiaj powinien 
o tym pamiętać...

Wiernie oddane realia
Dużym atutem fi lmu Pasikowskiego jest 
w mojej ocenie przedstawienie realiów 
lat siedemdziesiątych i początku kolej
nej dekady. Szczególnie sposób ukazania 
wyższej kadry dowódczej lWP i jej sto

kolwiek realnych, materialnych podstaw) 
przez jego byłych przełożonych i kole
gów ze Sztabu Generalnego. W fi lmie 
pojawia się m.in. zarzut ze strony jed
nego z ofi cerów Wojskowej Służby We
wnętrznej, że Kukliński ma za dużo pie
niędzy. Pada nawet sugestia, że mogą one 
pochodzić od CIA, a także – że Amery
kanie mogli go zwerbować w Wietnamie. 
To także pokłosie zarzutów stawianych 
mu przez niektórych ofi cerów lWP.

Jest też w fi lmie Władysława Pasi
kowskiego kilka scen, które zapadają 

w pamięć. Mnie szczególnie przypadła 
do gustu rozmowa Leonida Breżniewa, 
sekretarza generalnego Komitetu Cen
tralnego Komunistycznej Partii Związ
ku Radzieckiego, z marszałkiem Wikto
rem Kulikowem, dowódcą wojsk Układu 
Warszawskiego, czy wcześniejsza (by
najmniej nie kurtuazyjna) wizyta tego 
ostatniego w Sztabie Generalnym Woj
ska Polskiego. Z pewnością każdy znaj
dzie tu coś dla siebie.

Podsumowując – obejrzeć najnowsze 
dzieło Pasikowskiego bez wątpienia war
to, ale potem nie zaszkodziłoby przy oka
zji poczytać o głównym bohaterze fi lmu. 
Tym bardziej że kilka ciekawych publi
kacji książkowych na jego temat się uka
zało. Być może Jack Strong nakłoni nie
których widzów do sięgnięcia po nie...

dr Grzegorz Majchrzak – historyk, pracownik 
BEP IPN, zajmuje się m.in. badaniem dziejów aparatu 
represji i opozycji demokratycznej

sunków z radzieckimi sojusznikami. Nie 
jest to bynajmniej obraz budujący. Burzy 
on patriotyczny mit Wojska Polskiego, 
z którego Polacy są tak dumni. 

W Jacku Strongu pojawia się wiele cie
kawych – i, co ważne, dobrze zagranych 
– postaci (nie tylko pierwszoplanowych, 
na czele z głównym bohaterem), jak np. 
funkcjonariusz KGB Iwanow, notabene 
przyjaciel Kuklińskiego. To zresztą – jak 
się wydaje – pokłosie oskarżeń wobec 
tego ostatniego o współpracę z Sowieta
mi. Oskarżeń powtarzanych (bez jakich

 Ð Mimo wysiłków 
kontrwywiadu 
płk. Kukliń skiemu 
udaje sie uciec
na Zachód
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JJuż 1 marca kolejny raz bę
dziemy obchodzić Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wy
klętych, święto ustanowione 

przez Sejm RP dla uczczenia pamięci 
żołnierzy powojennego podziemia nie
podległościowego, których przez dziesię
ciolecia komunizmu próbowano wyrugo
wać z polskiej świadomości his torycznej. 
Święto to przybrało szczególny charak
ter. Liczba osób uczestnicząca w uroczy
stościach, zarówno tych państwowych, 
jak i organizowanych oddolnie przez śro
dowiska harcerskie, studenckie i kibiców 
piłkarskich rośnie z roku na rok. Dzię
ki rzeszom wolontariuszy i zapaleńców 
ten dzień to nie tylko czas cichej zadu
my nad tragicznymi losami bohaterów 
narodowych. Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych to święto żywe, dynamicz
ne, zaskakujące swym bogactwem. Tego 
dnia Polacy idą w marszach, organizują 
rajdy, koncerty, gry miejskie i insceni
zacje historyczne. Co roku odbywa się 
wielka narodowa lekcja historii.

Podobnie jak w ubiegłych latach, In
stytut Pamięci Narodowej organizuje ak
cję społeczną pod hasłem „Przywróćmy 
ich pamięci”. Zachęca Polaków do sym
bolicznego złożenia hołdu żołnierzom 
II konspiracji przez wspólną budowę 
wirtualnego pomnika. W ubiegłym roku 
w budowie monumentu według projektu 
Sylwii Szafrańskiej wzięło udział prawie 
20 tys. internautów. Pobijmy ten rekord! 
Zapraszamy na stronę www.pamiec.pl. 
Kształt monumentu będzie zależeć od 
Państwa – do 24 lutego 2014 roku cze
kamy na projekty. Spośród nadesłanych 
propozycji jury konkursowe wybierze 
tę, którą zrealizujemy 1 marca. Projek
ty w formacie JPG można przesyłać po
przez aplikację konkursową w Strefi e 

Edukacyjnej IPN na Facebooku. Do wy
grania atrakcyjne nagrody: publikacje 
IPN, gry edukacyjne oraz zaproszenia na 
koncert fi nałowy Panien Wyklętych, któ
ry zwieńczy tegoroczne obchody roczni
cowe. W projekcie Dariusza Malejonka 
i zespołu Maleo Reggae Rockers bie
rze udział plejada najlepszych polskich 
wokalistek, wśród których znalazły się 
m.in. Kasia Kowalska, siostry Przybysz 
i Halina Mlynkova. Płytę, którą wspól
nie nagrali, zainspirowały historie kobiet 

zaangażowanych w podziemie niepod
ległościowe. Postacią centralną jest Da
nuta Siedzikówna „Inka”, której swoje 
piosenki poświęciły m.in. Kasia Malejo
nek i Marika. Wszyscy muzycy uczest
niczący w projekcie zagrają dla dwuty
sięcznej publiczności 1 marca 2014 roku 
w stołecznym klubie Palladium.

IPN przygotował także wiele pro
pozycji edukacyjnych. Nasze oddziały 
w całej Polsce organizują uroczystości, 
wystawy i prelekcje poświęcone do nie
dawna skazanym na zapomnienie boha
terom walki z komunizmem. Szkołom 
proponujemy przeprowadzenie roczni
cowych lekcji poświęconych sylwet
kom Wyklętych.

Już drugi raz w Warszawie 1 marca 
o godz. 11.00 z placu Zamkowego ruszy 
okolicznościowa rowerowa „Masa Kry
tyczna Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. 
Trasa przejazdu będzie przebiegała szla
kiem miejsc pamięci o Żołnierzach Wy
klętych – ul. Koszykową przy kamieniu 
„Anody”, ul. Oczki obok dawnej siedzi
by Głównego Zarządu Informacji lWP. 
Kilkunastokilometrowy rajd zakończy 
się na Pradze, koło Pomnika ku Czci Po
mordowanych w Praskich Więzieniach 
przy ul. Namysłowskiej. Uczestnicy do
staną materiały okolicznościowe: opaski 
odblaskowe, sztychówki i smycze. Oko
licznościowa Masa Krytyczna przejedzie 
też ulicami innych miast Polski.

Na stronach www.pamiec.pl, 
www.ipn.gov.pl oraz w facebookowej 
Strefi e Edukacyjnej IPN na bieżąco będą 
zamieszczane informacje dotyczące ob
chodów Narodowego Dnia Pamięci Żoł
nierzy Wyklętych w poszczególnych re
jonach Polski. 
Anna Brojer – historyk, pracownik Biura Edukacji 
Publicznej IPN

Przywróćmy ich pamięci
Obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych



ad Vocem

Jeśli historia polityczna staje się po prostu his-
torią wydarzeniową, to dzieje się tak na skutek 
ułomności warsztatu historyka, a nie gatunku 
pisarstwa historycznego. Historia polityczna, 
pod ręką wprawnego historyka, jest także 
opowieścią o czasach, ideach i mentalności 
 – przekonuje dr Magdalena Gawin w polemice 
z prof. Andreą Petö, bohaterką wywiadu 
w poprzednim numerze „Pamięci.pl”.

P
o upadku komunizmu akademicy byli zmęczeni zarów-
no nudnym, wyjaławiającym marksizmem, jak i pew-
nym stylem myślenia, skupionym bardziej, jak pisał 
w 1987 roku David Cannadine, „na trywialnej praw-

dzie niż owocnym błędzie”. Krytycy literaccy, socjolodzy, an-
tropolodzy kultury i – w dużo mniejszym stopniu – historycy 
wprowadzali do swojego warsztatu pracy nowe elementy 
metodologii, w których trwałe miejsce zajęły pojęcia: dekon-
strukcji, dyskursu, zwrotu lingwistycznego i wiele innych. 
Michel Foucault, Jacques Derrida, Margaret Mead, Judith 
Butler – listę nazwisk można jeszcze długo ciągnąć – zwia-
stowali epokę „nowej narracji”: podejrzliwej wobec dominują-
cych dyskursów, odkrywającej ukryte kody i treści w kulturze, 
wydobywającej na światło dzienne proces konstrukcji kultu-
rowych ról męskości i kobiecości. „[…] dla Derridy radykalna 
podejrzliwość, krytyczność »od podszewki«, budzenie świado-
mości z uśpienia, poruszenie tego, co już dawno zatarła, stłu-
miła, wyparła, ustabilizowała tak, że stało się automatyczne 
– jest rodzajem »powołania« dekonstrukcji, a kwestionowanie 
– synonimem odpowiedzialności” – pisała prof. Anna Burzyń-
ska, teoretyk literatury. Ta „fi lozofi a podejrzeń” miała swoją 
mocną dziewiętnastowieczną tradycję w postaci marksizmu 
i freudyzmu, z której obfi cie czerpie do dzisiaj. Nowe narzę-
dzia metodologiczne sprawiły, że do starych, istniejących już 
konfl iktów zogniskowanych wokół klasy, rasy czy religii dodano 
nowy element – gender, czyli płeć kulturową. 

Unieważniona chronologia
W humanistyce postmodernistyczna metodologia została przy-
jęta dużo chętniej i szybciej w środowisku krytyków literackich 
niż historyków i tego zawężonego kręgu recepcji nie można 
uznać za zjawisko charakterystyczne dla Polski. Postmoder-
nizm zakwestionował obiektywizm badacza, równouprawnił 
wielość narracji, odsunął na bok kontekst wydarzeń (bo waż-
ny jest sam tekst), unieważnił chronologię, obśmiał poczciwe 
myślenie przyczynowo-skutkowe, z którym historycy upar-
cie nie chcieli się rozstać. Gdyby z całą powagą traktować 
postmodernistyczną metodologię, to należałoby już w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zlikwidować wszystkie 
wydziały historii, a na drzwiach do instytutów zawiesić kłódkę 
i kartkę z napisem: „Jak naukowo dowiedziono, prawda histo-

ryczna nie istnieje, prosimy rozejść się do domów”. Oczywiście, 
żartuję sobie z bliskiej apokalipsy uprawiania historii. Nic tego 
nie zwiastuje. Ale to, że postmodernizm został przyjęty z więk-
szą ostrożnością przez historyków niż krytyków literackich, 
jest znaczące. Literaturoznawca pracuje nad tekstem, bada 
dyskurs; przed historykiem otwiera się kontekst wydarzeń, 
który istnieje niemal zawsze poza podstawowym przekazem 
źródłowym, i z którego, dodajmy, zrezygnować nie powinien. Co 
w takim razie charakteryzuje historię gender studies? Czym 
różni się od historii społecznej, która upomina się o życie co-
dzienne, demografi ę, o ludzi spoza elity: służące i robotników, 
handlarzy i przestępców, słowem – o historię zwykłych ludzi, 
o history from below? 

Przedstawiciele nowych nurtów historiografi i, zanim zdo-
byli sobie silną pozycję, lubili się określać w konfrontacji do 
tradycyjnej historii skoncentrowanej na dyplomacji, wojnach, 
ważnych postaciach życia politycznego – władcach i politykach. 
Gender studies, tak jak historia społeczna, wyrastały z krytyki 
historii politycznej, która konstruuje tzw. dyskurs dominujący. 
Przykładem owego kanonicznego dyskursu jest, przywołany 
w wywiadzie, potoczny obraz komunizmu składający się z łańcu-
cha cierpień, dyskryminacji i represji. Tymczasem opis „realne-
go socjalizmu” w Polsce, tak jak w większości państw regionu, 
właśnie w punkcie wyjścia był zniuansowany bardziej niż jakikol-
wiek inny okres w historii. To badania historyczne przypomnia-
ły wyparte z rodzinnych biografi i i ofi cjalnej his toriografi i jego 
najcięższe lata. Nie sądzę również, żeby badania nad represjami 
stalinowskimi, przynajmniej w Polsce, całkowicie zdominowały 
narrację, bo równolegle do historii politycznej rozwijały się ba-
dania nad historią społeczną PRL. Dziesiątki książek, na czele 
z czerwoną serią wydawnictwa „Trio”, w której publikowali m.in. 
uczniowie profesora Marcina Kuli (Błażej Brzostek, Krzysztof 
Kosiński, Marcin Zaremba i wielu innych badaczy) na temat 
modernizacji, legitymizacji władzy, przemiany wzorców rodziny, 
obyczaju, kultury młodzieżowej, pracy i czasu wolnego – są tego 

Zawężona narracja
magdalena Gawin
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wymownym dowodem. Podobnie trudno zgodzić się z opinią, 
że udział kobiet w Powstaniu Warszawskim czy Solidarności 
(przywołam tutaj wydaną kilka lat temu biografi ę Anny Wa-
lentynowicz Anna Solidarność Sławomira Cenkiewicza) został 
z historiografi i wyparty lub zapomniany.  

Płeć w kopalni
Ale wróćmy do historii politycznej, która z założenia ma rze-
komo ograniczoną perspektywę badawczą. Jeśli historia po-
lityczna staje się po prostu historią wydarzeniową, to dzieje 
się tak na skutek ułomności warsztatu historyka, a nie ga-
tunku pisarstwa historycznego. Historia polityczna, pod ręką 
wprawnego historyka, jest także opowieścią o czasach, ideach 
i mentalności. Teza, że PRL zawierała w sobie komponent mo-
dernizacyjny, że zwalczono analfabetyzm, wybudowano szkoły 
i przedszkola, że dymiły zakłady produkcyjne i trwał exodus lu-
dzi ze wsi do miast – jest powszechnie znana i opowiedziana 
na wiele różnych sposobów w historycznych monografi ach, 
dziennikach, wspomnieniach, wywiadach prasowych i dysku-
sjach. Demokratyzacja i awans społeczny były procesami cha-
rakterystycznymi dla krajów europejskich po 1945 roku, które 
nie ominęły także Polski pod komunizmem. Przywołana książka 
Małgorzaty Fidelis Women, Communism and Industrialization 
in Postwar Poland, która opisuje modernizacyjny potencjał  
komunis tycznej Polski, wpisuje się raczej w nurt historiografi i 
już istniejącej, choć niektóre jej tezy budzą duże wątpliwości. 

Autorka przygląda się bowiem procesowi stalinowskiej in-
dustrializacji przez pryzmat płci i z satysfakcją odnotowuje, że 
głęboko pod ziemią, w kopalniach, kobiety wchodziły w męskie 
role i siadały za ciężkimi maszynami, które im zabrano po de-
stalinizacji razem z większymi zarobkami. W stalinizmie dokonał 
się – zdaniem Fidelis – znaczący emancypacyjny skok, spro-
wadzony potem niesłusznie do fi gury „kobiety na traktorze”, 
symbolu stalinowskiej Polski, pod którym, jak twierdzi, krył się 
lęk przez destrukcją naturalnego (czytaj: patriarchalnego) po-
rządku. Autorka pokazuje, że emancypacyjne procesy podlegały 
zmianie, np. przędzarki z Żyrardowa czy robotnice ze Stoczni 
Gdańskiej (jak przywoływana w książce Anna Walentynowicz) 
brały udział w masowych strajkach, niejednokrotnie je inicjując. 
Słowem – że komunistyczny system, realizując tzw. postulaty 
socjalistyczne, wyposażył jednocześnie kobiety w narzędzia 
oporu wobec siebie. Ale warunkiem tej aktywistycznej posta-
wy kobiet był ów wykpiwany wymiar stalinowskiej emancypacji, 

który wbrew potocznym wyobrażeniom (stereotypom, dominu-
jącym narracjom, historii politycznej etc.) dawał spawaczkom, 
suwnicowym i innym – wiele radości i satysfakcji. Z punktu 
widzenia relacji płci, twierdzi autorka, po 1956 roku dochodzi 
do patriarchalnej reakcji, której kulminacją była „tradycyjna” 
i „katolicka” Solidarność. 

Emancypacja bez wolności
Nie kwestionuję poczucia radości kobiet pracujących w górnic-
twie, mogę nawet zaryzykować tezę, że każdy człowiek, które-
mu udało się przeżyć okupację niemiecką, a którego nie czepiała 
się bezpieka i który pracował, miał powody do satysfakcji. Dziwi 
jednak to, że autorka śledzi proces stalinowskiej emancypacji, 
ignorując tak ważne dla samodzielności kobiet wartości, jak 
wolność słowa, stowarzyszeń, zrzeszeń, jawność życia publicz-
nego, swoboda wymiany myśli, poglądów. Gdybyśmy zajrzeli do 
czasopism z przełomu XIX/XX wieku o charakterze lewicowo-
-postępowym, to właśnie tam, z samego centrum emancypa-
cyjnego myślenia o kobietach, popłynęłoby wiele argumentów 
podważających sens emancypacji, którą opisuje autorka. Eman-
cypacja dla pokolenia kobiet aktywnych z przełomu wieku XIX 
i XX stanowiła przede wszystkim kwestię świadomości i wolno-
ści dokonywania wyborów, co w stalinizmie zarówno kobietom, 
jak i mężczyznom zostało odebrane. Stalinowska emancypacja 
instrumentalizowała życie kobiet. Można je było sprowadzić 
pod ziemię do ciężkich robót, a potem, naciskając jeden gu-
zik, wyprowadzić na powierzchnię i zakazać pracy „w męskich 
sektorach”, bo chodziło tu nie o emancypację, ale legitymiza-
cję komunizmu jako systemu realizującego socjalistyczny ideał 
równości kobiet i mężczyzn. I jeśli po 1956  roku powraca tra-
dycyjna hierarchia płci, a ideologia równouprawnienia zosta-
ła, ale była fasadowa, to nie oznacza, że przed 1956 roku była 
autentyczna i niefasadowa (dodajmy – w kopalni  i fab ryce). 
Gdyby to wymienność ról decydowała istotnie o pos tępach 
równouprawnienia, to współczesny wysoki wskaźnik mężczyzn 
zatrudnionych w sektorze budownictwa uznalibyśmy za rażący 
przykład dyskryminacji kobiet. 

Różnica między gender studies a historią społeczną wy-
rażałaby się zatem w analitycznym, zawężonym, tunelowym 
widzeniu historii. Opresja, kontrola, dyskryminacja kobiet, któ-
rej źródłami są: patriarchalna kultura, religia, rodzina, naród, 
tropienie przejawów lęku przed kobiecą seksualnością, a tak-
że poszukiwanie obszarów stabuizowanych i zepchniętych na 
margines tworzą żelazny repertuar środków interpretacyj-
nych gender history. Wątpię, czy taka historia, mimo że sama 
przesunęła się z peryferii do akademickiego centrum, może 
zastąpić historię narracyjną, która rysuje szeroką panoramę 
stosunków społecznych jak i panujących obyczajów. Od czasów 
Herodota do dzisiaj. 

dr Magdalena Gawin – historyk, naukowo zajmuje się m.in. procesem emancy-
pacji kobiet
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P
od koniec 2013 roku na półki księgarskie trafi ła książka 
prof. Tadeusza Wolszy Więzienia stalinowskie w Polsce. Sys-
tem, codzienność, represje. Autor od wielu lat specjalizuje 
się w omawianej tematyce – wyniki swoich badań zapre-

zentował dziesięć lat wcześniej w pracy W cieniu Wronek, Jaworz-
na i Piechcina… 1945–1956. W najnowszej publikacji przedstawia 
poszerzony i uzupełniony obraz polskich więzień czasu stalinizmu.

Profesor Wolsza wziął pod lupę trzy typy instytucji, które zaj-
mowały się izolowaniem skazanych: więzienia, obozy oraz ośrodki 
pracy. System ten osiągnął apogeum rozwoju w 1948 roku, kiedy 
obejmował ok. 173 tys. osób. Po 1956 roku liczba więźniów na-
wet nie zbliżyła się do tej wielkości. Niechlubny rekord, osiągnięty 
przez więzienia w 1973 roku, to 124 tys. osadzonych.

Słowem kluczem do książki jest „codzienność”. Życie osób uwię-
zionych w każdym z wyżej wymienionych typów instytucji wygląda-
ło odrobinę inaczej. Różnice i podobieństwa udało się wychwycić 
dzięki analizie porównawczej stałych elementów codzienności, ta-
kich jak: warunki życia i pracy, wyżywienie, opieka lekarska, bunty 
i ucieczki czy system kar. W trzech rozdziałach autor przedstawia 
systematyczną analizę tych zagadnień w odniesieniu do więzień, 
obozów oraz ośrodków pracy.

Książka ma solidną podstawę w licznych, chociaż zazwyczaj cząst-
kowych, opracowaniach dotyczących tematyki więziennictwa. Na 
podstawę źródłową składają się m.in. dokumenty wytworzone przez 
sam aparat represji, w tym te, które jeszcze dziesięć lat temu były 
niedostępne, m.in. materiały zgromadzone w IPN. Fundamentalne 
znaczenie mają pamiętniki oraz wspomnienia byłych więźniów, które 
stanowią wiarygodniejsze źródło do opisania codzienności więzień 
niż niekompletne i często nierzetelne informacje urzędowe.

Na podstawie notatek i raportów można natomiast nakreślić 
tło historii więzionych ludzi – rozmieszczenie poszczególnych obo-
zów czy przepisy i normy regulujące ich funkcjonowanie. Istniała 
jednak rzeczywistość papierowa – schludnej buchalterii – oraz 
rzeczywistość więzienna – gehenny osadzonych. Dopiero relacje 
i wspomnienia umożliwiają opisanie codzien-
ności, szczególnie jej mrocznych aspektów. 
Gdzież indziej znaleźlibyśmy świadectwa opi-
sujące zachowanie komendanta Salomona 
Morela, który przy zwyczajowym powitaniu 
nowych więźniów tłumaczył, że w porównaniu 
z jego obozem „Oświęcim był niczym”?

Życie w więzieniach i obozach było nazna-
czone ciągłymi szykanami ze strony strażni-
ków. Najczęściej z różnych przekazów znamy 
obraz najdrastyczniejszych zbrodni: mor-
derstw sądowych i katowania bezbronnych 
osób. Zaskoczeniem mogą być drastyczne 
historie opowiadające o tym, jak z premedy-
tacją mordowano w więzieniach nawet tych 
ludzi, po których z różnych przyczyn nie mógł 
sięgnąć „wymiar sprawiedliwości”.

W więzieniu zabity został Kazimierz Pużak, 
były przewodniczący Rady Jedności Narodo-
wej. Pozbawiano go fachowej pomocy lekar-
skiej dopóty, dopóki nie było pewne, że nie 
przeżyje. Chociaż okoliczności jego śmierci 

nie zostały do końca wyjaśnione, to według jednej z relacji miał 
nabawić się zakażenia ramienia, które było w pełni uleczalne. Wła-
dze więzienia nie dopuściły jednak lekarza i „hodowały” zakażenie 
trawiące ramię Pużaka. Kiedy trafi ł do szpitala, „całe jego plecy 
i pośladki były jednym olbrzymim wrzodem”.

W prezentowanej książce autor stara się także oszacować 
skalę zgonów więźniów z powodu złych warunków sanitarnych 
i braku właściwej opieki medycznej. Chodzi tu głównie o ofi ary 
epidemii chorób zakaźnych: tyfusu, czerwonki czy gruźlicy.

W cieniu tych najdrastyczniejszych historii giną dziś w pow-
szechnej pamięci inne szykany, które w tamtych czasach stano-
wiły codzienność wszystkich więźniów: głód, bardzo złe warunki 
sanitarne (Kazimierzowi Moczarskiemu odmawiano w moko-
towskim więzieniu kąpieli niemal przez trzy lata), przeludnie-
nie („W nocy czternastu leżało na boku, a dwóch kucało, bo już 
nie było miejsca na leżenie. Przewracaliśmy się na komendę”), 
wszechobecne robactwo (nocą „zaczynają grasować pluskwy, są 
ich tysiące, spadają z sufi tu prosto na twarz”). Wszystkie prze-
kleństwa dnia codziennego sprawiały, że osadzeni w krótkim cza-
sie podupadali na zdrowiu, zarówno fi zycznym, jak i psychicznym.

Książka Tadeusza Wolszy przywraca pamięć o ofi arach ów-
czesnych więzień. Przytacza ich wspomnienia, opisuje losy. Drob-
ny niedosyt może budzić brak rozdziału podsumowującego wie-
dzę o strażnikach. Obraz tej grupy czytelnik składa z fragmentów 
pojawiających się w różnych częściach książki.

Wydaje się, że Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego niemal 
programowo  kierowało do służby w więziennictwie osoby o wątpli-
wej postawie moralnej. Jednak padało czasem ofi arą własnej polity-
ki, kiedy komendanci i strażnicy okazywali się skorumpowani ponad 
miarę, nieudolni czy przekraczali – nawet w rozumieniu MBP – gra-
nicę sadyzmu. W wyjątkowych przypadkach funkcjonariuszom dane 
było zakosztować losu więźniów. Dagobert Łańcut, pułkownik MBP 
i autor surowego regulaminu więziennego, sam trafi ł do Wronek, 
skazany za nadużycia fi nansowe. Ciekawym zabiegiem było kiero-

wanie do pracy w więziennictwie specyfi cz-
nych grup, jak np. „Francuzów”, czyli działa-
czy komunistycznych wysiedlonych z Francji, 
czy „Hiszpanów” – uczestników hiszpańskiej 
wojny domowej. W czasie lektury nasuwa 
się też pytanie: co się stało z tymi funkcjona-
riuszami? Nie wiemy, czy większość zosta-
ła zwolniona, czy może pracowali po 1956 
roku w więziennictwie, milicji lub bezpiece. 
Wiemy, że niewielu zostało zaprowadzonych 
przed oblicze sprawiedliwości za popełnione 
przestępstwa.

Publikacja Tadeusza Wolszy przedstawia 
rzetelne, całościowe spojrzenie na prob-
lemy więziennictwa w latach 1944–1956. 
Napisana jest w sposób przystępny, łączy 
narrację naukową z fragmentami opisowymi 
i wspomnieniami więźniów. Książka Więzienia 
stalinowskie w Polsce. System, codzienność, 
represje to wstrząsający obraz codziennego 
życia ludzi, którzy dostali się w tryby „wymia-
ru sprawiedliwości”. 

Tomasz Kozłowski

Życie codzienne 
stalinowskich więzień

Tadeusz Wolsza, Więzienia stalinowskie 
w Polsce. System, codzienność, represje, 
Wydawnictwo RM, Warsza wa 2013, ss. 312
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N
a rynku wydawniczym pojawiła się książka Mariusza 
Soleckiego poświęcona literackim portretom żołnie-
rzy podziemia niepodległościowego po 1944 roku. 
Ramy chronologiczne publikacji kończą się na roku 

2010, a wśród opisywanych utworów – jeśli chodzi o okres do 
1989 roku − znajdują się głównie książki zaaprobowane przez 
komunistyczną cenzurę. Książka Soleckiego jest pierwszą mo-
nograficzną próbą literackiej analizy tego zjawiska, poszerzoną 
o interpretacje historyczne omawianych wątków.

W Polsce Ludowej motyw podziemia poruszali zarówno zna-
ni pisarze, jak i dyżurni literaci, rekompensujący brak talentu 
lub aspiracji uniwersalną formułą sztuki utylitarnej, posłusznej 
i tendencyjnej. Książka Soleckiego potwierdza, że ukształtowa-
ny przed 1956 rokiem stereotyp „leśnych band” był konstruo-
wany dzięki wielokrotnie powtarzanym zabiegom: żołnierze AK-
-WiN i NSZ byli przedstawiani w oderwaniu od idei walki – jako 
ludzie przegrani, pozbawieni skrupułów i empatii. Negatywny 
obraz wzmacniano oskarżeniami o kolaborację z Niemcami 
podczas wojny oraz brutalnymi opisami akcji przeprowadza-
nych przeciwko ludności cywilnej. Z kolei drugą stronę bary-
kady – działaczy PPR, żołnierzy KBW oraz funkcjonariuszy UB 
i MO – pisarze gloryfikowali.

Niekiedy na kartach opisywanych książek pojawiają się auten-
tyczni dowódcy antykomunistycznego podziemia, np. kpt. Kazi-
mierz Kamieński „Huzar” i mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” 
w utworze Zbigniewa Dominy Błędne ognie (1972). W książce 
Soleckiego nie brakuje też przykładów tekstów, których fikcyjni 
bohaterowie stanowią aluzję do rzeczywistych postaci zwią-
zanych z podziemiem. Zasługą autora jest ich rozszyfrowanie 
i opatrzenie historycznym komentarzem.

Niestety fakt, że autor skupił się na opisywaniu kreacji boha-
terów poszczególnych książek, pozbawił czytelnika szerszego 
kontekstu powstania utworów i sylwetek ich autorów. Książ-
ka mówi nam o produkcie propagandy, jednak mniej wnosi do 
opisania jej narzędzi. Braki te tylko częściowo rekompensują 
wprowadzenia do rozdziałów i krótkie podsumowanie. Uwikłanie 
twórców w reżimową literaturę miało różne 
powody i różne skutki, bo – jak pisze autor 
– „niektórzy przez długie lata nie mogli wy-
baczyć sobie błędów młodości, niektórzy nie 
kajali się”. Interesujące, że przeszłość wielu 
z nich – o czym Solecki wspomina − łączyła 
się z konspiracją. W AK walczyli m.in. Alek-
sander Ścibor-Rylski, Tadeusz Konwicki, Wi-
told Zalewski i Ryszard Kłyś. W kontekście 
opisywanych utworów umyka ważna kon-
statacja, jaki światopogląd wyznawali wów-
czas ich twórcy. Andrzej Wajda wspomina, 
że przystępując do ekranizacji Popiołu i dia-
mentu w 1958 roku, wiedział już doskonale, 
że narodowa zgoda – sztampowe przesłanie 
powieści – była kompletną bzdurą. Jednak 
pytanie, które może dziś zainteresować czy-
telników, brzmi: w co wierzył Andrzejewski, 
pisząc ten utwór w 1946 roku? Dlaczego 
kajał się kilka lat później za niejednoznacz-
ny obraz Maćka Chełmickiego − żołnierza 
AK, sportretowanego po conradowsku, 

targanego wątpliwościami i wzbudzającego litość? Przecież 
w porównaniu z takim szwarccharakterem, jak kpt. Hiero-
nim Sękalski „Rębacz”, przedstawiony przez Adama Bahdaja 
w powieści Skalista ubocz (1952), Chełmicki jawi się niemal 
jako bohater literatury egzystencjalnej. Zastanawia też, czy 
opisywane książki były inicjatywą autorów, czy może realizacją 
konkretnych zamówień?

Pewien niedosyt wywołują interpretacje. W przeciwieństwie 
do literatury historycznej, tu istnieje ich dowolność. Co praw-
da większość opisanych utworów pretenduje jedynie do miana 
tendencyjnych, czarno-białych opowiastek, których analiza nie 
nasuwa u czytelnika głębszych refleksji. Jednak nie wszystkie. 
Pomimo kontrowersji, które narosły wokół Rojstów Tadeusza 
Konwickiego, nie można pominąć pytań, które stawiają. Być 
może aktualnych w danym momencie życia twórcy, być może 
skrojonych na miarę przez cenzurę, jednak obecnych również 
w dzisiejszym dyskursie historycznym. Przykładowo wybijające 
się na pierwszy plan pytanie o sens dalszej walki partyzantów, 
o jej przytłaczającą codzienność. I zaskakujący u człowieka, któ-
ry dopiero co rozstał się z bronią, negatywny obraz podziemia. 
Żołnierze pochodzący z rozbitych formacji AK w Rojstach są 
zdemoralizowani, dogorywają, a wraz z nimi giną ideały i wola 
walki. Jeśli podjęlibyśmy intertekstualny dialog z późniejszymi 
publikacjami Konwickiego, pojawiłby się motyw rozczarowa-
nia i gniewu z powodu porażki, którymi pisarz tłumaczy swoje 
dalsze wybory (Kalendarz i klepsydra, 1976). Czy Rojsty dla 
Konwic kiego – uczestnika konspiracji – były literac kim zaprze-
czeniem prawdy historycznej, zadośćuczynieniem reżimowym 
profitom, czy autobiograficzną traumą i wynikającym z niej 
rozrachunkiem z przeszłością? Dobrze, że Solecki w kontrze 
do narracji Konwickiego przywołuje wspomnienia jego kolegi 
z partyzantki Ryszarda Kiersnowskiego „Puchacza”, dla które-
go książka była „paszkwilem na wileńską partyzantkę”. Szkoda 
jednak, że nie próbuje dostrzec w tej powieści przeciwstaw-
nego wobec heroicznej postawy Kiersnowskiego poczucia 
beznadziei, które pchnęło część byłych partyzantów na dro-

gę konformizmu czy – jak pisał Konwicki 
– „dryfowania na lewo”. Choć nie jest to 
wizja zgodna z wielokrotnie przywoływa-
ną na kartach książki Soleckiego „polską 
racją stanu”, nie można zaprzeczyć, że do-
tyczyła także byłych żołnierzy podziemia.

Stawiane tu pytania nie zmieniają za-
sadniczej kwestii: efektu, który miała wy-
wołać literatura PRL w odniesieniu do 
wizerunku Wyklętych. Książka Mariusza 
Soleckiego to przegląd postaci literac-
kich, które z sukcesem utrwaliły obraz 
podziemia antykomunistycznego jako 
wrogów systemu i bandytów. Ostatnia 
część publikacji pokazuje z kolei, jak po-
wolny proces zmiany tego wizerunku na 
gruncie literackim wygląda w Polsce po 
1989 roku. Dla zainteresowanych tema-
tem Żołnierzy Wyklętych – lektura war-
ta uwagi.

Magdalena Semczyszyn

Wyklęci w literaturze

Mariusz Solecki, Literackie portrety  
Żołnierzy Wyklętych, Wydawnictwo LTW, 
Łomianki 2013, ss. 416
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Akcja „Burza” na Wołyniu

Jałta – najgorsze miejsce
na ziemi

Kazimierz Albin: więzień, 
uciekinier, egzekutor

Tajemnice 
„Jacka Stronga”
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Wszystkie prawa producenta i właściciela materiału zastrzeżone. Nagranie podlega prawnej ochronie. 
Płyta DVD z licencją producenta do niekomercyjnego odtwarzania w celach edukacyjnych oraz do użytku 
domowego.  Kopiowanie, wynajmowanie, prezentowanie, nadawanie RTV lub publiczne odtwarzanie 
całości lub fragmentów bez zezwolenia jest zabronione przez prawo.

Scenariusz i reżyseria: Arkadiusz Gołębiewski
Zdjęcia: Arkadiusz Gołębiewski, Andrzej Wyrozębski, 
Grzegorz Zakolski
Montaż: Urszula Rybicka
Muzyka: Marcin Pospieszalski
Producent: Arkadiusz Gołębiewski
Rok produkcji: 2013
Czas: 45 minut

Latem 2012 roku ekipa naukowców pod kierownictwem  
dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka prowadziła prace ekshumacyjne 
na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kwatera na Łączce 
jest miejscem pochówku żołnierzy i działaczy podziemia 
niepodległościowego, którzy byli więzieni, katowani i mordowani 
w więzieniu przy ul. Rakowieckiej. A potem wrzucani nocą do 
zwykłych dołów. Identy� kacja ich szczątków i godny ich pochówek 
to dług, jaki ma do spłacenia dzisiejsza Polska tym, którzy zginęli 
za jej niepodległość. Spłaca go rękami archeologów, historyków, 
antropologów i lekarzy sądowych. Kwatera  „Ł”  to zapis ich pracy.
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Zbuduj pomnik Żołnierzy Wyklętych! 
Jeszcze do 24 lutego można wziąć udział w konkursie 
na www.facebook.pl/eduipn!

Szczegóły konkursu, a także materiały do pobrania 
dla szkół, informacje o rowerowej Masie Krytycznej,
koncercie „Panny Wyklęte” i o obchodach 
w całej Polsce na stronie www.pamiec.pl
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