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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.
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MAGAZYN HISTORYCZNY „MÓWIĄ WIEKI”
Popularyzujemy historię od 56 lat!
W majowym numerze:  
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•  Kolonializm po niemiecku

•  Nieszczęsny prymas Michał Jerzy Poniatowski

Ponadto w miesięczniku: aktualności historyczne, recenzje 
książkowe i filmowe, anegdoty sprzed wieków

„Mówią wieki” można nabyć w salonach EMPiK, Kolportera, 
Garmonda, Inmedio oraz dobrych kioskach RUCH-u. 
Prenumeratę realizują Bellona SA i RUCH.

Zapraszamy także na nasze strony internetowe: www.mowiawieki.pl  
oraz  www.facebook.com/mowiawieki
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W nastepnym numerze miedzy innymi:

2

Szanowni Czytelnicy!

S
iedemdziesiąt lat temu na wzgórzu klasztornym 
w pobliżu miasteczka Cassino zakończyła się bitwa, 
która weszła do kanonu chwały polskiego oręża. 
Żołnierze 12. Pułku Ułanów Podolskich rankiem 

18 maja 1944 roku zatknęli polski sztandar na gruzach 
klasztoru, który od pięciu miesięcy stanowił niezdobytą for-
tecę broniącą drogi do Rzymu. W większości byli to ludzie, 
którzy zdołali uciec w szeregi Armii Andersa przed NKWD 
i radzieckimi łagrami. Okrężną drogą przez Azję i Afrykę 
szli, aby walczyć o wolną Polskę. To zwycięstwo – choć nie 
ostatnie w ich szlaku bojowym – stanowi ukoronowanie 
ich drogi. Relacja Tomasza Marszałka, jednego z żołnierzy 
gen. Andersa, którą publikujemy w niniejszym numerze, 
to barwny i sugestywny opis tej odysei. Z kolei z Matthew 

Parkerem, autorem po-
czytnej monografii o Mon-
te Cassino, rozmawiamy 
m.in.  o tym, jak na Za-
chodzie postrzegana jest 
„nasza” bitwa i czy udział 
Polaków rzeczywiście był 
kluczowy dla jej rezultatu.
Dzięki Feliksowi Konarskie-
mu, żołnierzowi 2. Korpusu, 
autorowi pieśni Czerwone 
maki na Monte Cassino, 
majowe kwiaty na zawsze 
stały się symbolem tej ba-
talii. Nie jest to jednak je-
dyny znak, jaki należy znać 
w związku z bitwą o Monte 
Cassino. Z okazji rocznicy 

IPN przygotował specjalne wydanie gry ZnajZnak (piszemy 
o nim w numerze), poświęcone temu tematowi. 
W majowej „Pamięci.pl” przypominamy także inne rocznice. 
W dziale „Spory historyków” Agnieszka Łuczak i Krzysztof M. 
Kaźmierczak prezentują własne hipotezy na temat zagad-
kowej śmierci Piotra Majchrzaka. W maju 1982 roku został 
on pobity na ulicy i wkrótce zmarł. Do dziś nie wyjaśnio-
no ostatecznie, czy sprawcami byli zomowcy, czy „człowiek 
z parasolką”. I czy w związku z tym zabity dziewiętnastola-
tek może być uznany za ofiarę stanu wojennego. W artyku-
le Smutne juwenalia Jakub Szumski opisuje wydarzenia po 
śmierci innej ofiary komunistycznego reżimu, Stanisława 
Pyjasa. Śmierć studenta w maju 1977 roku wywołała obu-
rzenie wśród krakowskich żaków, a pogrzeb przerodził się 
w manifestację. Władzy, usilnie próbującej nakłonić studen-
tów do udziału w juwenaliach, nie udało się jednak przykryć 
zabawą tej tragedii. W PRL w maju odbywała się celebra 
tzw. klasy robotniczej, przejawiająca się w pompie pocho-
dów pierwszomajowych. Robert Spałek opisuje pierwszą 
majówkę stanu wojennego, kiedy to 1 i 3 maja doszło m.in. 
w Warszawie do antyrządowych demonstracji. Pamiętali-
śmy też o dwudziestopięcioleciu upadku komunizmu: w cyklu 
o przełomie 1989 roku publikujemy rozmowę z prof. Andrze-
jem Paczkowskim dotyczącą legend – czarnej i białej – obrad 
przy Okrągłym Stole.
Do numeru dołączyliśmy replikę naszywki, jaką nosili żołnierze 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 
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Wybory w PRL 
4 czerwca 1989 roku w Polsce odbyły się wybory do 
sejmu PRL. Nie było to pierwsze głosowanie w Polsce 
Ludowej, ale tym razem zasady prowadzenia kampanii 
wyborczej były zupełnie inne. O tym, czym – poza dopusz-
czeniem opozycji – różniły się wybory ’89 od poprzednich, 
pisze Michał Siedziako.

Transformacja pod lupą Stasi 
Kiedy w sierpniu 1988 roku doszło do spotkania gen. Czesława Kiszczaka z Lechem Wałęsą 
i pierwszych ustaleń dotyczących Okrągłego Stołu, władze Niemieckiej Republiki Demokratycznej 
patrzyły na to z niepokojem. Komuniści niemieccy z Erichem Honeckerem na czele uważali, że 
opozycja w Polsce powinna być zwalczana, a nie traktowana jako partner do rozmów. W NRD 
obawiano się ponadto, że wymknięcie się „polskiego eksperymentu” spod kontroli mogłoby 
przyczynić się do upadku systemu komunistycznego nie tylko w Polsce, lecz także w Niem-
czech Wschodnich. Próby dogadania się władz PRL z opozycją były bacznie obserwowane 
przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD (Stasi), ambasadę NRD w Warszawie 
i Socjalistyczną Partię Jedności Niemiec. O wiadomościach i raportach tworzonych przez te 
instytucje pisze Filip Gańczak.



 � 17 i 18 maja w Centrum Edukacyj-
nym IPN „Przystanek His toria” im. Ja-
nusza Kurtyki przy ul.  Marszałkow-
skiej  21/25 w Warszawie odbędzie się 
4. Festiwal Komiksów i Planszowych 
Gier Historycznych. Imprezie będzie 
towarzyszyła wystawa Wojciecha Ło-
wickiego „Historia Polski w komik-
sie”, czynna do 30 maja. Równolegle 
będą prezentowane plansze z komiksu 
Wilcze tropy. Młot Krzysztofa Wyrzy-
kowskiego, plansze z komiksów Tomasza 
Meringa oraz prace komiksowe uczniów 
– zwycięzców konkursu „Epizody z naj-
nowszej historii Polski w komiksie”.

 � Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w kon-
kursie historycznym „Burza’44. Historia Armii Krajowej 
odczytana z fotografii”, przypominającym o walkach AK 
sprzed 70 lat. Zadaniem uczestników jest opisanie wyjątko-
wej historii z dziejów Armii Krajowej na podstawie wybra-
nego zdjęcia z 1944 roku. Opowieść może dotyczyć epizodu 
z walk, losów wybranego żołnierza AK bądź postronnego 
świadka historii. Może to być 
także niezwykła historia miej-
sca lub pamiątki historycznej. 
Warunkiem jest przedsta-
wienie opowieści prawdziwej, 
ujętej w oryginalny sposób. 
Fotografii, która stanie się 
punktem wyjścia dla przed-
stawionej pracy, można 
szukać w książkach po-
święconych historii Armii 
Krajowej, w zbiorach archiwal-
nych i muzealnych, na stronach internetowych, a także 
wśród domowych pamiątek własnej rodziny lub mieszkają-
cych w okolicy kombatantów AK.
Zgłoszenia są przyjmowane do 31 maja. Na zwycięzców 
czekają nagrody rzeczowe – sprzęt elektroniczny oraz pub-
likacje i gry edukacyjne IPN. Regulamin konkursu i metryczkę 
pracy można znaleźć na stronie www.pamiec.pl w zakładce 
Edukacja/Konkursy. Dodatkowych informacji udziela Paweł 
Rokicki (tel. 22 431 83 69, e-mail: pawel.rokicki@ipn.gov.pl).
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 � IPN ogłosił również II edycję ogólnopolskiego konkursu 
Audycja Historyczna Roku. Zgłoszenia są przyjmowane do 
15 czerwca. Oceniane będą audycje radiowe i filmy dokumen-
talne (także już rozpowszechniane i nagradzane w innych kon-
kursach) dotyczące najnowszej historii Polski, które powstały 
między 1 stycznia a 31 grudnia 2013 roku. Jury konkursu, zło-
żone z uznanych dziennikarzy radiowych i telewizyjnych oraz hi-
storyków, przyzna nagrody w trzech kategoriach: „Wydarzenie” 
(Grand Prix Prezesa IPN), „Losy” (nagroda im. Prezydenta Ryszar-
da Kaczorowskiego) i „Historia regionalna” (Nagroda Dyrektora 
Oddziału IPN w Białymstoku). Nagrody mają wymiar finansowy.
Zgłoszenia należy dostarczyć w zamkniętej kopercie na adres: 
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, ul. War-
sztatowa 1A, 15-637 Białystok, z dopiskiem „Ogólnopolski Kon-
kurs na Audycję Historyczną Roku”. Szczegółowy regulamin 
i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronach interne-
towych www.ipn.gov.pl oraz www.audycjahistorycznaroku.pl. 
Informacje o konkursie ukazują się również na Facebooku (profil: 
Audycja Historyczna Roku). Nominacje do finału zostaną ogło-
szone 25 października na stronie www.audycjahistorycznaroku.pl. 
Laureatów konkursu poznamy 26 listopada podczas uroczystej 
gali, która odbędzie się w Białymstoku.

oprac. Filip Gańczak

 � Do 26 maja na pl. Lotników w Szczecinie można oglądać 
plenerową wystawę „Z Ewangelią w ręku i z modlitwą na 
ustach. Karola Wojtyły związki ze Szczecinem”. Głównym 
motywem ekspozycji, przygotowanej dzięki współpracy Od-
działu IPN w Szczecinie z Miastem Szczecinem i Archidiece-
zją Szczecińsko-Kamieńską, jest wizyta papieża Jana Pawła II 

z czerwca 1987 roku. Autorzy wystawy przy-
pominają jednak, że Ka-
rol Wojtyła już wcześniej 
trzykrotnie odwiedził 
Szczecin – jeszcze jako 
biskup i kardynał.

 � 23 i 24 maja na Uniwersytecie Warszawskim odbędą się 
Dni Pamięci „Zakochani w Wolności: Auschwitz, Stutthof, 
Sobibór, Treblinka”. Obecność potwierdzili m.in. byli więź-
niowie obozów koncentracyjnych: Kazimierz Albin, Zbigniew 
Kączkowski, Kazimierz Piechowski i Zofia Posmysz. W pro-
jekcie wezmą udział również przedstawiciele środowiska na-
ukowego, studenckiego i mu-
zeów, w tym Muzeum Byłego 
Obozu Zagłady w Sobiborze. 
W pierwszym dniu planowa-
ne są dyskusje na temat ucie-
czek więźniów z obozów Stut-
thof i Sobibór oraz projekcja 
filmu Ucieczka z piekła. Ślada-
mi Witolda Pileckiego. W dru-
gim dniu uczestnicy będą się 
zajmować tematyką ruchu 
oporu, a szczególnie ucieczek 
z Auschwitz i Treblinki. Plano-
wane są również koncert mu-
zyki poważnej „Ku wolności” 
w wykonaniu muzyków z Uniwersytetu Muzycznego Fryde-
ryka Chopina oraz występ rapera Evtisa. Szczegółowy pro-
gram można znaleźć na stronie internetowej facebook.com/
zakochaniwolnoscuw. Miesięcznik „Pamięć.pl” objął patronat 
medialny nad tym wydarzeniem, organizowanym przez Zrze-
szenie Studentów Polskich UW.
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5 maja 1939: 
Minister spraw zagra-
nicznych Józef Beck 
wygłosił w sejmie prze-
mówienie, w którym 
odrzucił niemieckie żą-
dania wobec Polski.
Szef dyplomacji oficjal-
nie dał do zrozumienia, 
że rząd RP nie zgodzi 
się ani na włączenie do 
Rzeszy Wolnego Mia-
sta Gdańska, ani na 

poprowadzenie przez województwo pomor-
skie eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej, 
które połączyłyby Prusy Wschodnie z resztą 
Niemiec. Oczekiwania takie władze w Berlinie 
formułowały od października 1938 roku, głośno 
zaś mówił o nich na tydzień przed wystąpieniem 
Becka dyktator III Rzeszy Adolf Hitler. „Szanują-
ce się państwo nie czyni koncesji jednostron-
nych” – odpowiedział z trybuny sejmowej polski 
minister. „Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną 
– tłumaczył szef dyplomacji. – […] Ale pokój, jak 
prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swo-
ją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie 
znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jed-
na tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, 
która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor”.
Zdecydowana postawa Becka spotkała się z po-
parciem społeczeństwa. Nastrojom tym towa-
rzyszyło przekonanie, że w razie wojny Wielka 
Brytania i Francja, wypełniając sojusznicze zo-
bowiązania, przyjdą Polsce z pomocą wojskową. 
Tak się jednak nie stało.

24 maja 1984: Józef Pinior, dzia-
łacz dolnośląskiej Solidarności, zo  - 
s tał skazany przez Sąd Wojewódzki we 
Wrocławiu na cztery lata więzienia.
W czasie studiów prawniczych na Uni-
wersytecie Wrocławskim Pinior, rocz-
nik 1955, z grupą przyjaciół wydawał 
poza cenzurą pismo „Zeszyty Kultural-
ne”. Później pracował jako tłumacz w od-
dziale wrocławskim Narodowego Ban-
ku Polskiego. Zaangażował się w strajki 
sierpniowe 1980 roku oraz organizowanie 
i działalność NSZZ „Solidarność”. Zasia-
dał m.in. w prezydium Zarządu Regionu 
Dolny Śląsk. 3 grudnia 1981 roku wziął 
udział w udanej akcji podjęcia z konta So-
lidarności 80 mln zł. Fundusze te zostały 
zdeponowane u abp. Henryka Gulbinowi-
cza i w następnych latach posłużyły do 
finansowania podziemnej działalności 
opozycyjnej. W pierwszych dniach stanu 
wojennego Pinior brał udział w strajkach 
we wrocławskich zakładach pracy. Na-

stępnie ukrywał się, poszukiwany listem 
gończym. Współtworzył podziemne Radio 
„Solidarność”, redagował niezależny biule-
tyn „Z Dnia na Dzień”. Od jesieni 1982 roku 
reprezentował Dolny Śląsk w konspiracyj-
nej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej 
NSZZ „Solidarność”. W kwietniu następ-
nego roku został aresztowany i po roku 
skazany za działalność związkową prowa-

dzoną w stanie wojennym. Międzynaro-
dowa organizacja Amnesty Internatio-
nal ogłosiła go więźniem sumienia. Latem 
1984 roku wyszedł na wolność na mocy 
amnestii, ale nie zaprzestał działalności 
opozycyjnej. Uczestniczył m.in.  w hap-
peningach Pomarańczowej Alternaty-
wy. Był współtwórcą Polskiej Partii So-
cjalistycznej, a następnie PPS-Rewolucji 
Demokratycznej. Kilkakrotnie był zatrzy-
mywany i karany grzywną lub aresztem. 
W 1988 roku – po próbie wywołania straj-
ku w dolnośląskich zakładach Dolmel – zo-
stał aresztowany i skazany na rok więzie-
nia w zawieszeniu na trzy lata.
W III RP Józef Pinior był m.in. posłem do 
Parlamentu Europejskiego z listy Socjal-
demokracji Polskiej. Od 2011 roku z re-
komendacji Platformy Obywatelskiej za-
siada w senacie. Trzy lata temu został 
odznaczony przez prezydenta Bronisława 
Komorowskiego Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
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8 maja 1989: Ukazał 
się pierwszy numer „Gazety 
Wyborczej”. Ten ogólnopolski 
dziennik powstał w wyniku 
porozumień Okrągłego Stołu, 
zawartych miesiąc wcześniej 
przez komunistyczną władzę 
i umiarkowaną opozycję soli-
darnościową. W okresie kam-
panii przed zaplanowanymi 
na czerwiec wyborami parla-
mentarnymi „Gazeta Wybor-
cza” miała być głosem środowisk skupionych wokół przewodniczącego 
NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy. „Żeby było inaczej i lepiej, musimy te 
wybory wygrać” – apelował już w pierwszym numerze Wałęsa. „Gazetę 
Wyborczą” reklamował jako „pierwszy niezależny dziennik między Łabą 
a Pacyfikiem”. Redaktorem naczelnym został – wyznaczony przez szefa 
Solidarności – Adam Michnik, długoletni działacz opozycji demokratycz-
nej. Duża część dziennikarzy nowego pisma wywodziła się z podziemnego 
„Tygodnika Mazowsze”.
3 lipca 1989 roku na łamach „Gazety Wyborczej” ukazał się głośny arty-
kuł Adama Michnika Wasz prezydent, nasz premier. Redaktor naczelny 
apelował o „sojusz demokratycznej opozycji z reformatorskim skrzyd-
łem obozu władzy”. Miałoby temu służyć porozumienie, zgodnie z którym 
na prezydenta zostałby wybrany kandydat Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej, a misja sformowania rządu zostałaby powierzona przed-
stawicielowi Solidarności – zwycięzcy czerwcowych wyborów. Wkrótce 
istotnie urząd prezydenta PRL objął komunista Wojciech Jaruzelski, na 
premiera wybrano zaś związanego z dotychczasową opozycją Tadeusza 
Mazowieckiego. Rok później, przed pierwszymi powszechnymi wyborami 
prezydenckimi, „Gazeta Wyborcza” wspierała kandydaturę Mazowiec-
kiego, ostro krytykując skonfliktowanego z nim Lecha Wałęsę. Z winiety 
dziennika, w wyniku decyzji Komisji Krajowej Solidarności, zniknęło w tym 
czasie charakterystyczne logo NSZZ „Solidarność”.
„Gazeta Wyborcza” ukazuje się do dziś. W ubiegłym roku jej średnia sprze-
daż wynosiła ok. 200 tys. egzemplarzy.

 Ð Józef Pinior

 Ð Józef Beck  
(1894–1944)



kalendarium 5

22 maja 1964: W Casablance zmarł 
gen. broni Michał Karaszewicz-Tokarzew-
ski, były komendant główny Służby Zwy-
cięstwu Polski.

W młodości działał w polskim ruchu nie-
podległościowym w zaborze austriac-
kim – w Związku Walki Czynnej i Związku 
Strzeleckim. W czasie I wojny światowej 
był oficerem Legionów Polskich, służył też 
w tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej. 
W 1918 roku dowodził wojskami, które 
wyparły Ukraińców ze Lwowa. Następnie 
wziął udział w wojnie z bolszewikami. W II RP 
zajmował wysokie stanowiska w Wojsku 
Polskim, ciesząc się zaufaniem marsz. Jó-
zefa Piłsudskiego. We wrześniu 1939 roku 
dowodził grupą operacyjną w składzie Ar-
mii „Pomorze”, walczył w bitwie nad Bzurą 
i w obronie Warszawy. Już 27 września po-
wołał Służbę Zwycięstwu Polski – pierwszą 
konspiracyjną organizację niepodległościo-
wą w czasie II wojny światowej. Jako piłsud-
czyk nie cieszył się jednak zaufaniem no-
wego rządu RP, utworzonego na emigracji 
przez gen. Władysława Sikorskiego. Po po-
wołaniu 4 grudnia Związku Walki Zbrojnej 
Karaszewicz-Tokarzewski został dowódcą 
ZWZ na obszar okupacji sowieckiej. Szybko 
jednak został aresztowany przez NKWD. 
Latem 1941 roku, po niemieckiej napaści 
na Związek Radziecki, wyszedł na wolność. 
Służył w tworzonej przez gen. Władysła-
wa Andersa Armii Polskiej w ZSRR. Póź-
niej, w latach 1943–1944, był zastępcą 
dowódcy Armii Polskiej na Wschodzie. Po 
wojnie zamieszkał w Wielkiej Brytanii. Pra-
cował czasowo jako robotnik, następnie był  
m.in. ministrem obrony narodowej w rzą-
dzie RP na uchodźstwie.
W 1964 roku gen. Karaszewicz-Tokarzew-
ski został pośmiertnie odznaczony przez 
prezydenta Augusta Zaleskiego Orderem 
Orła Białego.

21 maja 1949: Kapitan Zdzisław Broński 
„Uskok”, dowódca oddziałów partyzanckich na 
Lubelszczyźnie, został otoczony przez siły bez-
pieczeństwa i popełnił samobójstwo.
Pochodził z rodziny chłopskiej. W latach trzydzie-
stych ukończył szkołę podoficerską. Pracował 
w gos podarstwie rolnym rodziców w Radzicu Sta-
rym w województwie lubelskim. We wrześniu 1939 
roku wziął udział w wojnie obronnej i dostał się do 
niemieckiej niewoli. Uciekł jednak z obozu jenieckie-
go i wstąpił do konspiracyjnej Polskiej Organiza-
cji Zbrojnej, a następnie służył w Armii Krajowej. 
Od jesieni 1943 roku, zagrożony aresztowaniem, 
ukrywał się przed Niemcami. Stworzył kilkudziesię-
cioosobowy oddział partyzancki, który wziął udział 
w akcji „Burza”, tocząc liczne potyczki z okupantem.
Po wkroczeniu na ziemie polskie Armii Czerwonej 
Broński rozwiązał swój oddział i deklarował nawet chęć wstąpienia do budowane-
go przez komunistów Wojska Polskiego. Obawiając się jednak represji, szybko po-
wrócił do konspiracji. Od sierpnia 1944 roku pełnił funkcję zastępcy komendanta, 
a następnie komendanta I Rejonu Obwodu AK Lubartów. Wiosną 1945 roku od-
tworzył kilkudziesięcioosobowy oddział partyzancki, podporządkowany Delegaturze 
Sił Zbrojnych, a później Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość”. Od czerwca dowo-
dził wszystkimi oddziałami partyzanckimi i drużynami dywersyjnymi działającymi 
w obwodzie lubartowskim DSZ/WiN. Akcje żołnierzy „Uskoka” były wymierzone nie 
tylko w funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, lecz także część ludności cywil-
nej, która sympatyzowała z nową władzą. Największe kontrowersje budzą do dziś 
wydarzenia w Puchaczowie, gdzie w lipcu 1947 roku podkomendni Brońskiego 
zastrzelili 21 osób podejrzewanych o współpracę z komunistami. „Uskok” – który 
o akcji dowiedział się po fakcie – ocenił, że była to „robota może zbyt krwawa, ale 
konieczna”. We wrześniu 1947 roku objął funkcję dowódcy grup partyzanckich na 
północ od Lublina. Od jesieni ukrywał się w bunkrze w miejscowości Dąbrówka 
(obecnie Nowogród). Otoczony przez siły bezpieczeństwa, chcąc uniknąć aresz-
towania, popełnił samobójstwo. Nie wiadomo, gdzie został pochowany.
W 2008 roku Zdzisław Broński został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

oprac. Filip Gańczak
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 Ð Zdzisław Broński (1912–1949)

20 maja 1944: W okolicy wsi Sarnaki nad Bugiem żołnierze Armii Krajowej 
odnaleźli niewybuch niemieckiego pocisku V-2.
Rakietowy pocisk balistyczny V-2 miał być bro-
nią, która odmieni losy II wojny światowej. Pra-
ce nad nim prowadzono w ośrodku doświad-
czalnym Peenemünde na wyspie Uznam. Latem 
1943 roku – m.in. dzięki informacjom dostar-
czonym przez wywiad AK – miejsce to zosta-
ło zbombardowane przez brytyjskie lotnictwo, 
co opóźniło rozwój badań nad V-2. Niemcy roz-
proszyli produkcję i przenieśli próby poligonowe 
w rejon wsi Pustków i Blizna na południu Polski. 
Armii Krajowej udało się jednak przejąć niewy-
buch pocisku. Został on rozebrany na części i po-
tajemnie zbadany w Warszawie. W pracach tych 
wzięli udział prof. Janusz Groszkowski, prof. Mar-
celi Struszyński, inż. Antoni Kocjan i inż. Stefan 
Waciórski. W nocy z 25 na 26 lipca 1944 roku 

– w ramach operacji „Most III” – brytyjski samolot, który wylądował pod Tarnowem 
na terenie okupowanej Polski, zabrał najważniejsze części pocisku, próbki paliwa oraz 
materiały opracowane w Biurze Studiów Komendy Głównej AK. Dzięki tej brawurowej 
akcji sojusznik Polski mógł poznać tajemnice nowej broni Wehrmachtu, która jednak 
nie zdążyła odegrać w czasie wojny decydującej roli.

 Ð Polski korespondent wojenny 
ogląda resztki zniszczonego  
pocisku V-2  Ð  Michał  

Karaszewicz-
-Tokarzewski 
(1893–1964)
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W nocy z 2 na 3 maja 1921 roku wybuchło III Powsta-
nie Śląskie, na którego czele stanął Wojciech Korfan-
ty, polityk chadecki, były komisarz plebiscytowy. Powo-
dem zbrojnego wystąpienia Polaków było to, że Komisja 
Międzysojusznicza zaproponowała przyznanie republice 
weimarskiej prawie trzech czwartych obszaru plebis-
cytowego. 
Dwa dni później „Ilustrowany Kuryer Codzienny” infor-
mował, że powstańcy wysadzili mosty koło Opola i Gło-
gowa, by przerwać połączenia kolejowe z Niemcami, i że 
na mocy tajnego porozumienia czesko-niemieckiego bo-
jówki niemieckie przechodzą na Śląsk przez terytorium 
czeskie. W artykule czytamy: „W miarę zbliżania się osta-
tecznej decyzyi, mającej rozstrzygnąć o losach Górnego 
Śląska, szaleje coraz większy terror niemiecki i w niektó-
rych miejscowościach dosięga szczytu bezprawia i święci 
prawdziwe orgiy. Tak np. w powiecie kluczborskim wielka 
część zabudowań i domostw tych gospodarzy polskich, 
którzy mieli biblioteki, składające się z kilkudziesięciu ksią-
żek polskich, została zdemolowana i spalona przez Niem-
ców. Nic dziwnego, że skutkiem tych okropnych prześla-
dowań ze strony Niemców, ludność polska czuje coraz 
większą nienawiść do nich i z niecierpliwością wyczekuje 
wyzwolenia z pod jarzma niemieckiego. [...] Na zaostrzenie 
się stosunków wpłynęła przedewszystkiem wiadomość 
o powziętym projekcie podziału G. Śląska na niekorzyść 
Polski przez Komisyę Międzysojuszniczą w Opolu i zaak-
ceptowaniu tegoż projektu przez Radę Najwyższą. Ster-
roryzowana ludność polska pod naciskiem tej okropnej 
krzywdy rozpoczęła ogólny strajk jako wyraz protestu 
przeciwko aktom przemocy ze strony Niemców i zlek-
ceważeniu jej woli przez Włochy i Anglię. Jak donoszą 
ostatnie wiadomości, ludność polska samorzutnie zajęła 
przyznane jej powiaty: pszczyński, rybnicki, mysłowicki, 
część katowickiego i bytomskiego, rozbrajając posterunki 
niemieckie. Wojska włoskie cofnęły się, oddziały francu-
skie zachowują się spokojnie, okazując zrozumienie dla 
wytworzonej sytuacyi i rozpaczy ludności polskiej”.
Walki trwały do 5 lipca. Cel powstania został w dużej mie-
rze osiągnięty, ponieważ obszar przyznany Polsce powięk-
szony został o jedną trzecią spornego terytorium. Polsce 
przypadło 50 proc. hut i 76 proc. kopalń węgla z tego te-
renu. Miało to ogromne znaczenie dla gospodarki II RP. 

5 maja 1921 roku

„Narobił łajdactw i zbrodni, których dotąd nie można sobie 
było nawet wyobrazić, a gdy przyszła pora na obrachunek, 
uciekł na tamten świat. [...] Jak żył, tak i skończył, żegnając 
kulę ziemską świństwem” – w ten oryginalny sposób Jerzy 
Putrament, występujący pod pseudonimem Józef Cercha, 
komentował samobójczą śmierć Adolfa Hitlera.
W artykule Nekrolog bez żalu, opublikowanym w nume-
rze 5 „Przekroju” z 13 maja 1945 roku, Putrament poku-
sił się o bilans dwunastoletnich rządów wodza III Rzeszy: 
„Poza wymordowaniem kilkunastu czy dwudziestu kilku 
milionów ludzi, zniszczeniem doszczętnym kilkudziesięciu 
miast i doprowadzeniem do ruiny swego narodu i pań-
stwa – nie dokonał niczego, co by przetrwało jego nie-
sławny żywot”.
Autor przyznawał zarazem, że Hitler nie tylko w Niemcach 
wyzwolił najokrutniejsze ludzkie cechy, lecz także w in-
nych narodach skutecznie rozpalił nienawiść do Żydów – 
„nienawiść nie do mordercy, ale do mordowanych”. „Tak 
więc – lichy wódz, mierny polityk, wielki – nie złoczyńca 
nawet – geniusz zła” – oceniał Putrament.
Publicysta „Przekroju” przewidywał, że historia nie obej-
dzie się z upadłym dyktatorem łaskawie: „To imię, które 
tyle lat wywoływało zachwyt nikczemnych, strach u sła-
bych, nienawiść u mężnych, dziś stoczyło się do rynszto-
ku, stało się obiegową monetą wyzwisk. I zapewne w tej 
roli przetrwa nawet pamięć o dziejach jego właściciela 
i jak »Herod«, stanie się imieniem pospolitym”.
Dziś, po kilkudziesięciu latach, Hitler wciąż budzi najgor-
sze skojarzenia. O Putramencie – przeciętnym pisarzu, 
wieloletnim członku Komitetu Centralnego Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej – mało kto pamięta.

13 maja 1945 roku
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„Podręczniki bez poślizgu” – uspokajała w nadtytule 
pierwszostronicowego tekstu „Trybuna Ludu” nr 111 
z 14 maja 1987 roku. Sam tytuł artykułu jednak mógł już 
zasiewać pewien niepokój: „Jest papier i tektura, brakuje 
kleju”. Niedostatek tej ostatniej substancji mógł poskut-
kować opóźnieniem produkcji podręczników w twardych 
oprawach. Jak jednak zapewniał cytowany przez „Trybu-
nę” Jacek Żeglikowski, zastępca dyrektora departamentu 
inwestycji i wyposażenia szkół w Ministerstwie Oświaty 
i Wychowania, „stałe kontakty i współpraca wszystkich 
odpowiedzialnych za podręczniki pozwalają wcześnie wy-
krywać braki i zagrożenia i w porę im zapobiegać. Tak 
było z papierem i tekturą. Podobnie będzie z klejem”. Try-
buna obiecała powrócić do sprawy braku kleju. Tymcza-
sem zajęła się uspokajaniem czytelników zmartwionych 
wprowadzeniem wolnej (niereglamentowanej) sprzedaży 
części podręczników. „Otóż wolna sprzedaż nie oznacza 
rezygnacji z odzysku książek starych. Chodzi jedynie o to, 
że długotrwałe korzystanie z podręczników powoduje ich 
zniszczenie. Jeśli więc po zakończeniu międzyuczniow-
skiej wymiany okaże się, że są braki lub że część egzem-
plarzy jest szczególnie zużyta, to zapasy znajdujące się 
w magazynach mogą być przez księgarnie skierowane 
do wolnej sprzedaży”. Inaczej niż dzisiaj, obawiano się nie 
tego, czy wystarczy na podręczniki pieniędzy, lecz tego, 
czy dla wszystkich wystarczy książek: „Długoletnia re-
glamentacja podręczników spowodowała, że dopuszcze-
nie ich do domów książki budzi wiele niepokojów. Rodzą 
się obawy, że książki mogą być nadmiernie wykupywane  
(np. w miejscowościach wypoczynkowych w czasie wa-
kacji mogą je wykupić turyści)”. Jako remedium na ewen-
tualne niepohamowane apetyty „Trybuna Ludu” propono-
wała organizowanie kiermaszów: „Organizowane przez 
pracowników domów książki, odciążą nauczycieli, a każ-
demu uczniowi zapewnią podręcznik”.

14 maja 1987 roku

„Tygodnik Solidarność” nr 9 z 29 maja 1981 roku relacjo-
nował studencki marsz w obronie więzionych za przeko-
nania polityczne. Domagano się uwolnienia m.in. działaczy 
KPN oraz braci Kowalczyków, skazanych za wysadzenie 
auli w Opolu w proteście przeciwko masakrze robotników 
w grudniu 1970 roku. Dziennikarze „Tygodnika”, Jan Dwo-
rak i Józef Ruszar, pisali: „Przed godziną piątą, o której mia-
ła się rozpocząć msza w akademickim kościele św. Anny, na 
Krakowskim Przedmieściu zaczęli gromadzić się studenci 
i delegacje robotnicze. Mszę św. celebrował ks. Józef Maj. 
W kazaniu powiedział on m.in., że młodzież ujmująca się za 
więzionymi realizuje zasadę miłości w życiu społecznym, ale 
obecnie nikt nie ma prawa podejmować działań zagrażają-
cych pokojowi społecznemu w Polsce. Wszyscy oczekujemy 
– zakończył ks. Maj – że akademicka młodzież Warszawy 
okaże dziś swą dojrzałość. Przestroga ta była jednym z licz-
nych głosów niepokoju, jakie w ciągu kilku dni poprzedzają-
cych manifestację z różnych stron kierowano pod adresem 
jej organizatorów. Powszechnie panowało przekonanie 
o możliwości wykorzystania studenckiego marszu do ce-
lów prowokacji politycznej. [...] Stan napięcia i nerwowości 
podsycały plotki o mającej się odbyć kontrmanifestacji or-
ganizowanej przez Z[jednoczenie] P[atriotyczne] Grunwald 
i nieuniknionej groźbie starcia. [...] Po zakończeniu mszy, 
kiedy biorący w niej udział opuścili świątynię, przedsta-
wiciel NZS odczytał tekst ustaleń poczynionych podczas 
rozmów, jakie miały miejsce w poniedziałek między NZS 
a przedstawicielami najwyższych władz PRL: wicemar-
szałkiem Sejmu prof. Haliną Skibniewską i członkiem Rady 
Państwa – prof. Janem Szczepańskim. [...] Na placu Zwy-
cięstwa zebrani zgromadzili się przed Grobem Nieznane-
go Żołnierza. Przedstawiciel NZS odczytał tekst petycji 
do Sejmu w sprawie uwolnienia więźniów politycznych. 
Petycja powołuje się na dokumenty mówiące o uwolnieniu 
więźniów politycznych i zaprzestaniu ścigania za przeko-
nania: na sierpniową Umowę Społeczną, Porozumienie 
Łódzkie studentów z ministerstwem dotyczące więźniów 
politycznych, Uchwałę I Zjazdu Delegatów NZS i stano-
wisko KKP NSZZ »Solidarność« z 10 kwietnia »Polska nie 
może być krajem więźniów politycznych«. [...] Około godziny 
ósmej wieczorem dwunastoosobowa delegacja Niezależ-
nego Zrzeszenia Studentów została przyjęta w gmachu 
Sejmu przez wicemarszałka Halinę Skibniewską i na jej 
ręce złożyła petycję w imieniu uczestników manifestacji”. 
Podobne manifestacje odbyły się w innych miastach Pol-
ski, m.in. w Krakowie, Bydgoszczy i we Wrocławiu. Podej-
mowano również głodówki. Protest organizowały Komi-
tety Obrony Więzionych za Przekonania, tworzone przy 
Solidarności i NZS. Komitety działały do wprowadzenia 
stanu wojennego.

29 maja 1981 roku

Oprac. FG, AS, KW
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Socjalizm  
to nie komunizm,  
czyli  
niech się święci 
1 Maja
Krzysztof Gottesman

 Większość z tych, którzy choć krótki czas przeżyli  
 w PRL, o święcie 1 Maja myśli jak najgorzej.  
 Mniejszy lub większy przymus uczestnictwa,  
 napuszona oficjalność i fałszywa poetyka  
 obrzydziły je nam na długie lata. Szkoda,  
 bo to święto o wolnościowym i humanistycznym  
 rodowodzie, a komuniści je ukradli i zrobili  
 z niego karykaturę. 
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Dwa razy uczestniczyłem w pierw
szomajowych pochodach. W pierw
szej połowie lat siedemdziesiątych 
chodziłem do jednego z lepszych li
ceów w centrum Warszawy. Udział 
w pochodzie pierwszomajowym był 
teoretycznie obowiązkowy. Wycho
wawcy sprawdzali listę, ale nikt – 
nawet ci partyjni – nikomu za nie
obecność głowy nie urywał, najwyżej 
pogroził palcem. Ważne, żeby była 
w miarę widoczna reprezentacja 
szkoły, frekwencję zaś robili pierw
szoklasiści i największe lizusy, któ
rzy nosili przygotowane nie wiadomo 
przez kogo transparenty. Myśmy się 
wygłupiali, palili po kątach papiero
sy. Niektórzy pochód traktowali jako 
pretekst do wyjątkowej randki.

Mój drugi pochód to już było zupeł
nie coś innego i prawdziwego. 1 maja 
1982 roku, stan wojenny. Wciąż li
zaliśmy rany zadane 13 grudnia. To 
była sobota, na wezwanie władz pod
ziemnej Solidarności na Stare Miasto 
grupkami, parami, pojedynczo szły 
tłumy ludzi. W kościołach odbywały 
się msze z okazji liturgicznego wspo
mnienia św. Józefa Robotnika.

Największy tłum był w katedrze 
św. Jana. Po mszy, gdy wyszliśmy 
na ulicę, nad tłumem pojawiły się 
tak dawno niewidziane transparenty 
Solidarności. Ruszyliśmy pochodem. 
Milicja, choć było jej bardzo dużo, 
nie interweniowała, pilnowała tylko, 
by pochód nie kierował się ku cen
trum Warszawy, gdzie odbywały się 
oficjalne uroczystości z Jaruzelskim. 
Tłum ludzi z katedry, innych kościo
łów i przybyłych prosto na pochód, 
a także ci, którzy niczego się nie 
spodziewali – przyszli na Starówkę 
na spacer i po prostu się przyłączyli 
– wszyscy zeszliśmy na błonia nad 
Wisłą. Było nas mnóstwo. Kilkadzie
siąt tysięcy ludzi opowiedziało się za 
wolnością i solidarnością, przeciw 
WRON-ie. Przeciw komunizmowi. 
Świętowaliśmy 1 Maja.

Krzysztof Gottesman – dziennikarz,  
publicysta, pracownik Wydziału Komunikacji  
Społecznej IPN

Przez kilka lat, na przeło
mie kwietnia i maja, py
tałem swoich studentów 
z wydziału dziennikarstwa 

o święto 1 Maja. Skąd się wzięło, jak 
je obchodzono. Zdecydowana więk
szość, ok. 90 proc., potrafiła odwołać 
się tylko do peerelowskiej rzeczywis-
tości: transmitowanych przez telewi
zję pochodów na Marszałkowskiej 
w Warszawie oraz – znanych z kronik 
filmowych i opowieści rodziców czy 
dziadków – partyjnych przywódców 
na trybunie honorowej. Niektórzy 
jeszcze mówili o festynach i lepszym 
niż zazwyczaj zaopatrzeniu. Wszy
scy zaś widzieli w tym święcie pań
stwową uroczystość PRL, związaną 
z socjalistyczną lub komunistyczną 
(używali tych określeń wymiennie) 
tradycją. Dla moich studentów so
cjalizm i komunizm to było jedno, 
bez różnicy: lewica. Nawet jeśli swo
je poglądy określali jako lewicowe. 
O strajku w Chicago, socjalistycznej 
Międzynarodówce, różnicach i wal
kach między komunistami i socjali
stami – nie wiedzieli nic.

A co mieli komuniści wspólnego 
z lewicą, z socjalizmem? Od bardzo 
dawna, jeśli nie od samego początku, 
niewiele lub zgoła nic. Poza retoryką. 
Lidia Ciołkoszowa, legenda Polskiej 
Partii Socjalistycznej i polskiego so
cjalizmu, wspominając w książko
wym wywiadzie Spojrzenie wstecz 
przedwojenne pochody pierwszoma
jowe, podkreślała, że nie organizo
wano ich wspólnie z komunistami. 
„Bywały nawet bójki z komunista
mi, którzy próbowali włączyć się do 
naszych pochodów. Nie chcieliśmy 
chodzić z nimi” – opowiadała An
drzejowi Friszkemu. Szerzej o ko

munizmie i komunistach powiedzia
ła tak: „Przede wszystkim nigdy nie 
mieliśmy złudzeń co do tego, czym 
jest Rosja sowiecka i komunizm, a dla 
polskich komunistów ustrój sowiec-
ki był ideałem, do którego dążyli. 
Uważaliśmy [wspólnie z mężem Ada
mem Ciołkoszem], że komunizm jest 
sprzeczny z ideami socjalistyczny
mi, że niszczy wolność, demokrację, 
swobodę dyskusji i opozycji, szerzy 
terroryzm, prowadzi do masowego 
zniewolenia ludzi, do nędzy, a potem 
też do tworzenia wielkiego systemu 
pracy niewolniczej. [...] Wiedzieliśmy, 
że komunistyczna Rosja jest wrogiem 
niepodległej Polski”.

Trudno o słowa mocniejsze, ale też 
o bardziej prawdziwe i wiarygodne. 
To, co wydarzyło się w Polsce po 
zdobyciu władzy przez komunistów 
w 1944 roku, potwierdziło myślenie 
Ciołkoszów z przerażającą – można 
powiedzieć: wręcz krwawą – dokład
nością. Polscy socjaliści, ci, którzy 
nie godzili się na sojusz z komunista
mi z PPR, należeli do grup szczegól
nie przez nich zwalczanych. Niedaw
no, 30 kwietnia, minęła 64. rocznica 
śmierci Kazimierza Pużaka, czło
wieka, który w ruchu socjalistycz
nym działał od początków XX wieku, 
sześć lat spędził w carskich więzie
niach, w czasie II wojny światowej 
stanął na czele Rady Jedności Naro
dowej, konsekwentnie sprzeciwia
jącej się zbliżeniu z komunistami. 
Zmarł w komunistycznym więzieniu 
w Rawiczu, wcześniej był wśród szes
nastu porwanych przez Sowietów. Ta
kich jak on było wielu.

Komuniści ukradli i sfałszowali całą 
lewicową historię i równościową tra
dycję kilku pokoleń polskich socjalis-
tów. Udało im się też coś więcej: prze
konać znaczną część społeczeństwa, 
co było i jest widoczne w kolejnych 
rocznikach i pokoleniach, takich jak 
moi studenci, że to oni reprezentują 
lewicową tradycję, że poza nimi nic po 
lewej stronie sceny politycznej nie ma. 
Kłamstwo wierutne, ale zostało ku
pione. I obrzydziło socjalizm na lata.
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HASŁO: ŚW. ANTONI,  
ODZEW: ŚW. JÓZEF
Radosław Morawski 

Maj 1981 roku okazał się jednym z najtrudniejszych miesięcy dla 
Kościoła katolickiego w Polsce. Najpierw doszło do zamachu na  
papieża Jana Pawła II, potem – po ciężkiej chorobie – zmarł prymas 
Stefan Wyszyński. Jego pogrzeb, który odbył się 31 maja, przerodził 
się w wielką manifestację wiary i patriotyzmu.

Śmiertelną chorobę nowotwo
rową przewodu pokarmowe
go kard. Stefana Wyszyń
skiego zdiagnozowano po 

badaniach w kwietniu 1981 roku. Rak 
postępował bardzo szybko i nie było 
już nadziei na wyleczenie. Władze ko
munistyczne zdawały sobie sprawę 
z tego, że nadchodzący nieuchronnie 
pogrzeb Prymasa Tysiąclecia może 
zamienić się w demonstracje poli
tyczne przeciw nim, tym bardziej 
iż trwał wówczas „karnawał Soli
darności”, a po zamachu na życie 
Jana Pawła II wzrosło w Polsce za
interesowanie sprawami Kościoła. 
W Departamencie IV Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, zajmującym się 
inwigilacją Kościoła, zaczęły powsta
wać „założenia operacyjno-polityczne 
zabezpieczenia uroczystości pogrzebo
wych kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

Przewidywano masowy napływ wier
nych, uaktywnienie się w czasie uroczys
tości pogrzebowych organizacji opozy
cyjnych, takich jak NSZZ „Solidarność”, 
Konfederacja Polski Niepodległej, Ruch 
Obrony Praw Człowieka i Obywatela, 
Komitet Samoobrony Społecznej KOR. 
Obawiano się, że członkowie tych organi
zacji mogą przynieść transparenty i skan
dować wrogie wobec komunistów hasła, 

wykorzystując do tego sprzęt nagłaśnia
jący organizatorów pogrzebu. Sądzono, 
że może dochodzić do spontanicznych 
przerw w pracy, organizowania mszy 
w zakładach oraz zbiorowych przemar
szów na uroczystości pogrzebowe.

Funkcjonariusze departamentu brali 
również pod uwagę to, że przybędzie 
wielu gości z zagranicy, w tym zachod
ni dziennikarze, którzy będą próbowa
li nawiązać kontakt z opozycją. Nie 
wykluczano też możliwosci przybycia 
papieża – jeśli Jan Paweł II zdołałby 
opuścić przed śmiercią prymasa szpi

tal, w którym przebywał po zamachu na 
swoje życie. Aby zaradzić niepożąda
nym z ich punktu widzenia działaniom, 
oficerowie MSW sugerowali włączenie 
się władz do pracy w komitecie organi
zacyjnym pogrzebu i zapewnienie po
mocy logistycznej służb państwowych. 
Chcieli w ten sposób osiągnąć efekt pro

pagandowy, sugerujący norma
lizację stosunków między pań
stwem a Kościołem. Zalecali 
przeprowadzenie transmisji ra
diowo-telewizyjnej z pogrzebu, 
licząc, że dzięki temu ograniczą 
napływ wiernych. Uaktywnie
nie się agentury – kalkulowali – 
umożliwi zaś rozpoznanie udziału 
środowisk opozycyjnych w po
grzebie. W ceremonii mieli wziąć 
udział przedstawiciele władz pań
stwowych, które zamierzały wysłać 
oficjalne listy kondolencyjne do Wa
tykanu i do wiceprzewodniczącego 
episkopatu Polski kard. Franciszka 
Macharskiego.

Prymas Wyszyński zmarł w swojej 
rezydencji wczesnym rankiem 28 maja 
1981 roku w wieku niespełna 80 lat. Tego 
samego dnia w MSW powołano sztab do 
kierowania operacją „zabezpieczania” 
uroczystości pogrzebowych i żałobnych 
zmarłego kardynała. Kierował nią wice
minister gen. Bogusław Stachura. Ope
rację oznaczono kryptonimem „Kir-81”. 
W ramach działań związanych z „zabez
pieczeniem” pogrzebu funkcjonariusze 
Służby Bezpieczeństwa mieli prowadzić 
obserwacje uczestników zarówno z punk
tów zakrytych, jak i wmieszani w tłum. 
Do ich zadań należało przeciwdziałanie 
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eksponowaniu antykomunistycz
nych transparentów i haseł. Opra
cowano instrukcję postępowania 
funkcjonariuszy w tłumie. Ich za
chowanie miało się nie różnić od 
zachowania innych uczestników 
uroczystości. Mieli udawać, że się 
modlą, śpiewać i klękać. Gdyby za
szła taka potrzeba, mieli łączyć się 
w większe grupy, posługując się ha
słem rozpoznawczym: „Czy kolega 
jest z parafii św. Antoniego?” i od
zewem: „Nie, jestem z parafii św. Jó
zefa”. Jednym z zadań było również 
fotografowanie uroczystości oraz na
grywanie oficjalnych wystąpień. Za
lecano wykorzystanie doświadczeń 
z „zabezpieczenia” pielgrzymki Jana 
Pawła II do Polski w 1979 roku.

Pierwsza informacja o śmierci 
prymasa pojawiła się przed 10.00 
w czwartek 28 maja. Właśnie wtedy 
zaczęły bić dzwony w kościołach na 
warszawskim Starym Mieście. Przed 
siedzibą prymasa zaczęli gromadzić 
się ludzie, chcący oddać ostatni hołd 
wielkiemu Polakowi. Ich liczba rosła 
z godziny na godzinę. Według funkcjo
nariusza prowadzącego tajną obserwa
cję, o 18.00 tłum można było oszaco
wać na 5 tys. osób. O 19.00 wyruszył 
kondukt żałobny do położonego kilka
set metrów dalej kościoła seminaryjnego 
przy Krakowskim Przedmieściu. Trum
nę z ciałem kardynała nieśli na zmianę 
księża i działacze NSZZ „Solidarność” 
Regionu Mazowsze. Na całej trasie wier
ni rzucali kwiaty na trumnę i śpiewali 
pieśni religijne. Po mszy odprawionej 
przez kard. Macharskiego w kościele 
seminaryjnym rozpoczęło się czuwanie.

Następnego dnia od rana rzesza war
szawiaków, a później także przyjezd
nych, ustawiała się w długiej kolejce do 
kościoła, która w piątek 29 maja sięgała 
do kolumny Zygmunta, a w sobotę po 
południu zawracała jeszcze od pl. Za
mkowego w kierunku ulicy Karowej, 
gdzie zakręcała z powrotem i kończyła 
się przy pomniku Mickiewicza. Długość 
kolejki można było mierzyć już w kilo
metrach. Wszyscy stojący w niej zacho
wywali powagę i porządek. Przy trumnie 

 Ð Na zdjęciu m.in. Henryk Wujec (w koszulce 
w paski), obok Zbigniew Bujak (niesie trumnę)
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wystawione były cały czas warty hono
rowe, złożone m.in. z przedstawicieli or
ganizacji kombatanckich i katolickich, 
Solidarności i harcerzy. Począwszy od 
soboty 30 maja, na lotnisko Okęcie za
częły przylatywać zagraniczne delega
cje, głównie przedstawiciele poszcze
gólnych episkopatów. Pojawiło się wielu 
znanych europejskich hierarchów koś
cielnych, m.in. sekretarz stanu Stolicy 
Apostolskiej kard. Agostino Casaroli, 
szef delegacji Stolicy Apostolskiej do 
stałych kontaktów roboczych z Polską 
abp Luigi Poggi oraz arcybiskup Wied
nia kard. Franz König. Niektórych gości 
funkcjonariusze SB fotografowali jesz
cze na lotnisku i oznaczali na zdjęciach, 
co miało być pomocne w ich inwigilacji 
w czasie pobytu w Polsce.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły 
się o 16.00 w niedzielę 31 maja. Z koś
cioła seminaryjnego wyruszył kondukt 
w stronę pl. Zwycięstwa (dziś pl. Pił
sudskiego), gdzie miała się odbyć msza 
pogrzebowa. Ustawiono tam ołtarz z mo
numentalnym krzyżem, udekorowanym 
tak samo, jak dwa lata wcześniej w cza
sie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. 

W kondukcie szli duchowni katoliccy 
oraz innych wyznań, delegacje zagra
niczne (w tym rządu USA), delegacja 
państwowa z przewodniczącym Rady 
Państwa Henrykiem Jabłońskim, wice
premierami Jerzym Ozdowskim i Mie
czysławem Rakowskim oraz szefem Ko

mitetu ds. Wyznań Jerzym Kuberskim. 
Obecna była także delegacja NSZZ „So
lidarność” m.in. z Lechem Wałęsą, Tade
uszem Mazowieckim i Janem Kułajem. 
Znamienne, że wśród biskupów idą
cych w kondukcie można było dostrzec  
kard. Josepha Ratzingera, wówczas arcy
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biskupa Monachium i Fryzyngi, później
szego prefekta Kongregacji Nauki Wia
ry, a następnie papieża Benedykta XVI.

Całą trasę wyłożono kwiatami.  
Tłum szczelnie wypełnił pl. Zwycię
stwa, według obserwatorów SB we 
mszy uczestniczyło 120 tys. osób, 
chociaż niektóre źródła wskazują, że 

w uroczystościach wzięło udział od 
300 do 500 tys. osób. Wśród zgroma
dzonych pojawiały się liczne trans
parenty i flagi zapisane „solidarycą”. 
Mszę, której przewodniczył specjalny 
wysłannik papieża kard. Casaroli, kon
celebrowało ponad pięćdziesięciu bi
skupów z całego świata. Homilię przy

gotowaną przez Jana Pawła II odczytał 
kard. Macharski. Sam papież słuchał 
mszy w radiu w klinice Gemellego. 
Po skończonej liturgii kondukt z trum
ną wyruszył do katedry, gdzie ciało 
prymasa spoczęło w krypcie arcybi
skupów warszawskich. W 1986 roku 
przeniesiono je do specjalnie wybudo
wanej kaplicy w lewej nawie katedry.

Funkcjonariusze SB ocenili, że po
grzeb kard. Wyszyńskiego przebiegł 
w spokoju i powadze. Nie stwierdzi
li antykomunistycznych okrzyków, 
transparentów ani ulotek. Jednocześnie 
uroczystość okazała się jednym z naj
większych wydarzeń patriotyczno-re
ligijnych w PRL. Frekwencja i zacho
wanie uczestników pogrzebu pokazały, 
jak znaczącą dla Kościoła w Polsce była 
postać wybitnego prymasa.

Ewenementem było zachowanie 
władz PRL, które pozwoliły pochować 
Wyszyńskiego ze wszystkimi honora
mi przysługującymi osobom pełniącym 
funkcje państwowe. Ogłoszono kilku
dniową żałobę narodową oraz pozwo
lono transmitować uroczystości przez 
radio i telewizję, a reżimowa prasa 
podawała informacje o pogrzebie na 
pierwszych stronach. Był to – jak się 
wydaje – zabieg propagandowy, mający 
przekonać społeczeństwo o przyjaznym 
nastawieniu władz do Kościoła.
Radosław Morawski – historyk, pracownik Biura  
Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN
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ę Komunistyczna propaganda słynęła z rozpowszechniania  
kuriozalnych niekiedy wiadomości. Tłumaczenie własnych porażek 
działalnością wrogich państw i „imperialistów” należało do porząd-
ku dziennego. Dziś opowieść o zrzucaniu z amerykańskich samolo-
tów stonki ziemniaczanej w celu niszczenia upraw ziemniaków jest 
przyjmowana z rozbawieniem. Jednak w latach pięćdziesiątych  
za jej negowanie można było znaleźć się na celowniku Urzędu  
Bezpieczeństwa i ponieść surowe konsekwencje.

gady, zajmowali się zbieraniem stonki. 
Akcję nagłaśniano i rozdmuchiwano do 
niesłychanej skali w prasie i Polskiej 
Kronice Filmowej.

Nie powinniśmy się zatem dziwić, że 
do walki ze szkodnikiem zaprzęgnięto 
także funkcjonariuszy Urzędu Bezpie
czeństwa. Nie kazano im jednak two
rzyć lotnych brygad zbierających stonkę 
na polach. Mieli się zająć poszukiwa
niem rzekomych dywersantów, którzy 
nie przykładali się zbyt intensywnie do 
zwalczania szkodnika. Zaangażowanie 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicz
nego świadczyło o wadze, jaką przy
wiązywano do zadania. Wielu komuni
stów najwyraźniej naprawdę wierzyło, 
że stonkę zrzucają Amerykanie. Tak 
prozaiczny powód pojawienia się jej 
w Polsce jak migracje owadów nie był 
w ogóle brany pod uwagę.

Prezentowany dokument sugeruje 
że w wersję spiskową wierzono także 
w MBP. Wymowne, że nawet w we
wnętrznym dokumencie nie negowano 
podawanego oficjalnie powodu pojawie
nia się stonki w Polsce. Prezentowane 
pismo zostało rozesłane w sierpniu 1951 
roku, a więc w okresie żniw, do wszyst
kich placówek UB. Bez przesady moż
na stwierdzić, że do akcji zaangażowano 
setki funkcjonariuszy. Mieli oni wyszu
kiwać dywersantów i surowo ich karać. 
Aresztowanie wymienionego w piśmie 
rolnika z województwa bydgoskiego 
za to, że miał dopuścić do zniszczenia 
upraw przez stonkę, dobitnie pokazuje 
absurd  całej sytuacji. Historia ta byłaby 
może zabawna, gdyby nie dramat osobi
sty rzekomego dywersanta.

Walkę ze stonką wykorzystano także 
do dalszego niszczenia środowisk tra

dycyjnie wrogich komunizmowi. Na 
celowniku bezpieki znaleźli się księża, 
przypominający podczas kazań o usza
nowaniu niedzieli jako dnia wolnego 
od pracy, oraz działacze rozbitego przez 
komunistów kilka lat wcześniej Polskie
go Stronnictwa Ludowego. Wrogiem 
mogli być także urzędnicy, którzy nie
zbyt ochoczo zwalczali problem stonki.

Rola UB w walce ze szkodnikiem 
miała pozostać tajna. Co ciekawe, 
w przytoczonym piśmie czytamy, że 
w niektórych przypadkach dopuszczano 
możliwość rezygnacji z ukarania win
nego. Chroniono w ten sposób agen
tów lub ważniejsze sprawy operacyjne, 
np. dotyczące osób związanych z orga
nizacjami konspiracyjnymi. 

Walka z owadami stała się także 
okazją do pozyskania nowej agentury. 
Nie wiemy, ile to mogło być osób, ale 
biorąc pod uwagę ogólnopolski zasięg 
akcji, możemy przypuszczać, że setki, 
a może i tysiące. Pismo ppłk. Bernar
da Koniecznego jasno określało, gdzie 
należy szukać nowych agentów i na co 
zwracać szczególną uwagę.

Uderzająca jest także suma wyda
na na walkę z pasiastym szkodnikiem: 
30 mln złotych w samym 1951 roku. 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
wynosiło wówczas 599 zł, co oznacza, 
że na zwalczanie stonki wydano ponad 
50 tys. pensji! Musimy przy tym pamię
tać, że kampania była zaplanowana jako 
ogromna akcja społeczna i wiele osób 
biorących w niej udział nie było wyna
gradzanych.

Nie wiemy, czy funkcjonariusze UB 
otrzymywali podobne rozkazy w latach 
następnych. Możemy przypuszczać, że 
zajmowali się tym problemem przynaj
mniej do końca stalinizmu. Niestety nie 
znamy statystyk pokazujących rezultaty 
działań. Prezentowany dokument po
kazuje absurdy tamtej epoki, gdy do 
walki ze szkodnikiem pól uprawnych 
zaprzęgnięto całe społeczeństwo oraz 
aparat urzędniczo-administracyjny, 
w tym służby specjalne.

Okres stalinizmu w Polsce cha
rakteryzował się, oprócz du
żej represyjności, nachalną 
propagandą. Pochody pierw

szomajowe były obowiązkowe. Prasa, 
radio, a później coraz bardziej powszech
na telewizja były narzędziami służącymi 
przede wszystkim indoktrynacji, a nie 
informacji. Zimna wojna powodowała, 
że największym wrogiem „miłującego 
pokój” Józefa Stalina i ZSRS były Stany 
Zjednoczone. Państwo to przedstawia
no jako agresywne i dążące do konfliktu 
z krajami rządzonymi przez komunistów. 
Prasa bez przerwy podawała na swoich 
łamach rzekome przykłady agresywnej 
jakoby polityki USA.

Amerykańskich „imperialistów” 
obarczano także winą za porażki komu
nistów. Doskonałym przykładem takiej 
manipulacji jest wieloletnia akcja zwal
czania stonki ziemniaczanej, zrzucanej 
rzekomo przez „złych” Amerykanów 
z samolotów. Początkiem walki z tym 
owadem był artykuł opublikowany 
w maju 1950 roku w „Trybunie Ludu”. 
Już sam tytuł miał przerazić czytelnika. 
Tekst „Niesłychana zbrodnia imperialis-
tów amerykańskich” rozpoczął wojnę 
z „pasiastym dywersantem”, jak nie
kiedy określano stonkę. Ten chrząszcz 
z rodziny stonkowatych pochodził ze 
stanu Kolorado w USA i to wystarczy
ło, by winą za jego migrację na tery
torium Polski obarczyć amerykański 
wywiad. Straty zadawane przez stonkę 
miały tłumaczyć niedobory żywności, 
a dodatkowo mobilizowały społeczeń
stwo. Walka z owadem na stałe wpisała 
się w krajobraz pól uprawnych, na któ
re spędzano robotników oraz młodzież 
szkolną. Zgrupowani w specjalne bry

Grzegorz Wołk – historyk, politolog, pracownik Biura  
Edukacji Publicznej IPN, doktorant w Instytucie Historii UJ
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 Departament IV MBP zajmował się zwalczaniem nadużyć w przemyśle i rolnictwie,  
 stąd dokument podpisał jego wicedyrektor ppłk Bernard Konieczny (1911–1980) 

 Numer kancelaryjny MBP,  
 pod którym zarejestrowano  
 dokument 

 Na każdym dokumencie normatywnym,  
 a nawet jego kopii, widniał podpis ministra  
 lub jego zastępcy, zatwierdzającego  
 przepis lub instrukcję 

 Data i miejsce  
 wytworzenia 

 Najwyższa klauzula  
 tajności 

 Z powodu wysłania pisma do wszystkich jednostek UB  
 zrezygnowano z numeracji 

 Również w wewnętrznych i tajnych dokumentach UB  
 podawano, że stonkę zrzucają Amerykanie 

 O wadze, jaką władze przywiązywały do walki ze stonką, świadczy  
 powołanie komisji rządowej oraz jej przedstawicieli w terenie  
 i wciągnięcie do akcji ludności 

 Nie wiemy, czy w kwocie uwzględniono jedynie wynagrodzenie  
 pracowników, czy również dodatkowe koszty, jak np. paliwo 

 Podawanie  
 pojedynczych  
 przykładów  
 służyło wskazaniu  
 elementów,  
 na jakich  
 funkcjonariusze  
 mieli się skupić 

 Aby zastraszyć  
 społeczeństwo,  
 piętnowano pojedyncze  
 osoby, choć mało  
 prawdopodobne,  
 by specjalnie niszczyły  
 one swoje uprawy 

 Praca w przedwojennej administracji, przynależność do  
 inteligencji lub nieżyczliwy stosunek do komunizmu mogły  
 być powodem postawienia niewinnej osobie zarzutów  
 o sabotowanie akcji przeciwstonkowej 

 Konsekwencje mogli ponieść także sami komuniści,  
 którzy nieudolnie radzili sobie z problemem 

 Mowa o zbieraniu  
 donosów od agentów  
 UB na osoby uchylające  
 się od akcji  
 przeciwstonkowej 

 Walka ze  
 stonką była  
 kolejna  
 okazją do  
 pozyskania  
 nowej  
 agentury  
 dla UB 

 UB miało nie karać, gdyby pociągnięcie do odpowiedzialności  
 jakiejś osoby lub grupy powodowało zdekonspirowanie  
 agenta lub prowadzonej sprawy operacyjnej 

 Nawet jednostkowe przypadki „nieprawomyślnego”  
 zachowania mogły się znaleźć np. w raporcie do ministra 

 Pieczęć okrągła MBP, poświadczająca zgodność  
 prezentowanego odpisu z oryginałem pisma 

 Dane funkcjonariuszki, która sporządziła  
 prezentowany odpis 
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Czy Okrągły Stół to była transakcja epoki?
Magdalenka: transakcja epoki to tytuł – wydanej jeszcze w 1990 
roku – książki Krzysztofa Dubińskiego, który był sekretarzem 
gen. Czesława Kiszczaka. W czasie poufnych rozmów w Mag
dalence robił (jawnie) notatki, które opublikował. Chyba ta właś
nie formuła rozpoczyna serię negatywnych określeń negocjacji 
Okrągłego Stołu. Bardziej wprost mówi się o zdradzie czy poro
zumieniu elit. Dubiński chyba nie miał negatywnego stosunku do 
tego wydarzenia, ale używając takiej formuły, w pewnym sensie 
uruchomił myślenie spiskowe. Inna sprawa, że poszukiwanie 
spisku często zaczyna się wówczas, gdy podczas zawierania 
porozumienia politycznego czy społecznego żadna ze stron nie 
ma demokratycznej legitymizacji, a negocjacje odbywają poza 
ustawowo umocowanymi instytucjami (np. parlamentem). 

PZPR nie miała demokratycznego mandatu – to oczywi-
ste, ale przecież o opozycji mówi się „demokratyczna”.
Władza uważała, że ma formalną legitymizację, choćby dzięki 
temu, że trzy lata wcześniej odbyły się wybory, w których lista 
Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego oficjalnie uzy
skała większość, a duża część uczestników obrad Okrągłego Sto
łu po stronie rządowej była posłami na sejm. Ponieważ wiadomo, 
jak się odbywały wybory w PRL – jedna lista, nacisk, monopol 
propagandy etc. – raczej nie można tym osobom przyznać de
mokratycznej legitymizacji.

A druga strona?
Sytuacja jest dosyć skomplikowana. Można np. uważać, że de
mokratyczną legitymizację mieli ci, którzy w 1981 roku zostali 

wybrani do władz związku przez Walny Krajowy Zjazd Delega
tów Solidarności. Jednak trzeba pamiętać, że wybierali ich tylko 
członkowie Solidarności. Nie była to więc reprezentacja całego 
społeczeństwa, choć znaczącego jego segmentu. Poza tym wśród 
osób, które z ramienia Solidarności znalazły się przy Okrągłym 
Stole, ogromna większość nie była wybierana na owym zjeź
dzie. Nie miała więc nawet takiej legitymizacji. Lech Wałęsa, 
Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk czy Mieczysław Gil, 
wybrani w 1981 roku, stanowili mniejszość. A więc stronę opo
zycyjną reprezentowały w większości osoby bez formalnej le
gitymizacji demokratycznej, stronę rządową zaś z legitymizacją 
w istocie sfałszowaną. Z tego punktu widzenia była to ugoda elit, 
które nie mając ogólnospołecznej legitymizacji demokratycznej, 
podjęły negocjacje i szukały kompromisu. 

Do tego dochodzi jeszcze jeden element: władza nie 
ze wszystkimi chciała rozmawiać.
Tak, ale ostatecznie rozmawiała z osobami, które nie ona wy
znaczała. Wyznaczył je przede wszystkim Lech Wałęsa i jego 
bezpośrednie polityczne zaplecze (Komitet Obywatelski). Głos 
miała też Krajowa Komisja Wykonawcza Solidarności.

 Ð Przygotowywanie  
okrągłego stołu do obrad, 1989 rok

Fo
t.

 D
am

az
y 

K
w

ia
tk

ow
sk

i/
 P

A
P

/C
A

F

Prof. Andrzej Paczkowski 
(ur. 1938) – historyk, członek 
Rady Instytutu Pamięci 
Narodowej; wcześniej przez 
dwie kadencje zasiadał w Ko-
legium IPN. Od września 1980 
roku członek NSZZ „Solidar-
ność”, w 1983 roku jeden  
z założycieli Archiwum  
Solidarności. Autor wielu  
monografii, m.in. Pół wieku 
dziejów Polski 1939–1989 
(1995 i późn.), Wojna  
polsko-jaruzelska (2007).

Legendy Okrągłego Stołu
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W 1989 roku sceptycznie podchodziłem do obrad 
Okrągłego Stołu. Dziś uważam, że był to ruch w dobrą 
stronę – mówi prof. Andrzej Paczkowski w rozmowie 
z Andrzejem Brzozowskim i Janem Olaszkiem
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A z kim władza nie chciała rozmawiać?
Z tymi, których uważała za radykałów. Najdłużej stawiano opór 
przeciwko udziałowi Adama Michnika i Jacka Kuronia. Zresztą 
władza trzymała ich wcześniej w więzieniu, więc trudno się dzi
wić, że nie miała do nich zaufania. Po stronie opozycyjnej były 
środowiska, które niejako same wykluczyły się z obrad, gdyż kon
testowały sam pomysł tych negocjacji. Niektóre środowiska nie 
zostały zaakceptowane przez Wałęsę i mainstream wokół niego 
skupiony. Tak stało się np. z Grupą Roboczą Komisji Krajowej, 
w której imieniu występowali Jerzy Kropiwnicki i Andrzej Słowik. 
Byli gotowi do rozmów, ale ze względu na konflikt personalno
-polityczny nie zostali włączeni do Komitetu Obywatelskiego. Stali 
się więc  radykalną opozycją, podobnie jak Konfederacja Polski 
Niepodległej, Solidarność Walcząca czy Federacja Młodzieży 
Walczącej i wiele innych, stosunkowo małych grup politycznych. 

Sugestywnym symbolem tego „porozumienia elit” 
są zdjęcia z Magdalenki ukazujące przedstawicieli 
strony rządowej i opozycyjnej podczas wspólnych 
biesiad, przy alkoholu, w kordialnej atmosferze. Czy 
te fotografie oddają rzeczywistą atmosferę rozmów 
i zażyłość porozumiewających się stron?
To są zdjęcia zrobione przez SB, część z nich robiono jawnie, część 
z ukrycia. Warto wyjaśnić, czym była osławiona Magdalenka. 
W trakcie negocjacji – szczególnie jeśli są długotrwałe i uczest
niczy w nich wiele osób – często powstają mniej formalne grupy 
reprezentujące obie strony. Spotykają się one dodatkowo po to, 
aby dać rozmowom nowy impuls lub wybrnąć z jakiegoś impasu. 
Jednym ze sposobów na to jest spotkanie w węższym gronie, bez 
świadków, co uruchamia inne sposoby i techniki komunikowa
nia się, trudne do zastosowania przy publicznej wymianie poglą
dów, której przysłuchują się dziennikarze, a kamery to rejestrują. 
W trakcie takich medialnie eksponowanych negocjacji pojawia się 
tendencja do wyostrzania, a nie łagodzenia stanowiska. Skoro zaś 
doszło do impasu, to trzeba raczej łagodzić, o co łatwiej w węż
szym gronie. Po I wojnie światowej, w czasie konferencji poko
jowej w Paryżu, w której uczestniczyły setki osób, kilku wielkich 
– jak Georges Clemenceau, Thomas Woodrow Wilson czy David 
Lloyd George – i paru innych najważniejszych polityków zbierało 
się i w swoim gronie podejmowało decyzje.

Przy drinku?
Czemu nie? Gdyby był tam Churchill, na pewno pito by whisky. 
Drinki w Magdalence to osobna rzecz. W odróżnieniu od rozmów, 
które toczyły się w Pałacu Namiestnikowskim, odbywały się one 
poza miastem, w zamkniętym obiekcie i niektóre z nich trwały 
wiele godzin. Jeśli spotkanie zaczynało się o 8.35 i trwało do 
16.00 (jak 7 marca) albo zaczynało o 12.00 i trwało do 23.45 
(jak 29 marca), trudno było siedzieć o suchym pysku, 
robiono więc przerwę na obiad czy kolację. W czasie 
licznych konferencji międzynarodowych skonflikto
wane strony wspólnie jedzą śniadanie albo kolację. 
Zapewne nie dla wszystkich jest to przyjemne, ma 

charakter niejako rytualny, ale jednocześnie ułatwia komunikację. 
Siedząc przy stole, rozmawia się, niekiedy wypije, wzniesie toast 
– to rozluźnia atmosferę. Zresztą pierwsza (wrzesień 1988) i druga 
(styczeń 1989) rozmowa w Magdalence miały charakter przygoto
wawczy, odbyły się, zanim rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu.

Jedyną osobą ze strony solidarnościowej, która uczestniczyła 
we wszystkich trzynastu rozmowach w Magdalence, był Tadeusz 
Mazowiecki, a np. Lech Kaczyński uczestniczył w siedmiu spot
kaniach, Wałęsa zaś tylko w sześciu. To pozwala bardziej racjonal
nie przyjrzeć się temu, czym była Magdalenka. Zresztą to, co tam 
uzgodniono, i tak musiało zostać przyklepane w publicznej części 
negocjacji. Nie było tak, że przy Okrągłym Stole zawarto jedno 
porozumienie, a w Magdalence inne. Te spotkania były instrumen
tem pomocniczym w negocjacjach Okrągłego Stołu. Zresztą zapisy 
rozmów w Magdalence są od dawna znane – nie tylko te, które 
robił Dubiński, lecz także te, które tworzył ks. Alojzy Orszulik.

 Ð Część opozycji nie tylko nie uznała porozumienia z komunistami, 
lecz postrzegała je jako zdradę: na zdjęciu manifestacja przeciwko 
ustaleniom Okrągłego Stołu i wyborom 4 czerwca; Gdańsk,  
czerwiec 1989 roku.
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 Ð Wspólny toast w Magdalence: od lewej: Lech Wałęsa, Adam Michnik 
i Czesław Kiszczak. Takie zdjęcia dla wielu osób były (i są) świadectwem 
fraternizacji przedstawicieli opozycji i władzy oraz dowodem na to,  
że Okrągły Stół był „porozumieniem elit”; 16 września 1988 roku
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Często mówi się o niemoralności tej fraternizacji, 
że nie wypadało siedzieć przy jednym stole z katami. 
Czy ta fraternizacja rzeczywiście nastąpiła? Zdjęcia 
pokazują tylko część zachowań działaczy Solidarno-
ści, które były różne, np. Frasyniuk nie chciał podać 
ręki gen. Kiszczakowi.
Nie wszystkim zarzuca się tę fraternizację – nie zarzuca się jej 
Lechowi Kaczyńskiemu, Władysławowi Frasyniukowi czy Ta
deuszowi Mazowieckiemu. To zarzut głównie do Michnika. Ale 
on dokonał jej już po wszystkim, po 1990 roku. Zresztą od dawna 
miał on koncepcję polityczną, której do tej pory broni: wszyscy 
mają prawo korzystać z demokracji i w niej uczestniczyć. Ponad
to, jak sądzę, uważa on, że ci, którzy ponosili współwinę za prze
stępczy charakter PRL, samą zgodą na negocjacje przynajmniej 
częściowo ją zmazali. O ile wiem, nie ma przekazów na temat 
picia bruderszaftów w Magdalence. Podnoszenie tego to raczej 
szukanie uzasadnień dla odrzucenia całej koncepcji Okrągłego 
Stołu. Oczywiście można i należy zastanawiać się nad tym, czy 
można było wyjść z kryzysu inaczej niż przez negocjacje. Po stro
nie opozycyjnej było dużo środowisk przeciwnych rozmowom, 
wielu takich, którzy uważali, że należy walczyć – na ulicach, 
ulotkami, broszurami – aż „czerwony” upadnie. Liczono na strajk 
powszechny, na rewoltę, na coś takiego jak kijowski Majdan.

Po stronie partyjnej były podobne myśli: w 1988 
roku zastanawiano się, czy strajków nie zdusić po 
prostu siłą.
Tam też byli przeciwnicy rozmów, którzy uważali, że to jest 
zdrada ideologii. Wydaje mi się, że przekonanie, iż rozmowy 
w Magdalence są dowodem istnienia spisku, ma dość słabe 
podstawy. Często wmontowuje się je w szerszą teorię głoszą
cą, że w ogóle cała zmiana systemowa państw komunistycz
nych została przygotowana przez odpowiednie komórki KGB 
i sowieckiej partii, a więc transformacja była oszustwem, gdyż 
chodziło o utrwalenie władzy, tyle że w zmienionym sztafażu. 
Tę koncepcję m.in. prezentuje prof. Jadwiga Staniszkis: zmiany 
(pozorne) zaplanować mieli sowieccy wojskowi oraz Władimir 
Kriuczkow, szef KGB. Świadczyć o tym ma np. fakt, że zmiany 
wszędzie – z wyjątkiem Rumunii – dokonały się bezkrwawo, 
a ludzie związani z ancien régime znaleźli dobre na ogół miej
sca w zmienionych warunkach. Jednak to, co stało się później, 
dowodzi, że albo „koncepcji Kriuczkowa” nie było, albo jej 
autor gruntownie się pomylił, bo bieg wydarzeń doprowadził 
do rozpadu ZSRR i teraz Władimir Putin stara się reanimować 
imperium. Według mnie konstrukcja „zaplanowanej zmiany” 
oparta jest na błędnej metodologii, a na jej istnienie nie ma ma
terialnych dowodów ani wiarygodnych świadectw. 

Może po prostu sytuacja rozwinęła się inaczej, niż 
sobie zakładali?
Właśnie dlatego nie można absolutyzować teorii spiskowej. Spi
sek może być początkiem jakiegoś procesu, natomiast kontrolo
wać to, co się później będzie działo, jest dużo trudniej. 

No więc spisek PZPR mógł polegać tu na tym, że 
najpierw podzielą się częściowo władzą…
… to nie był spisek! To było niemal wprost powiedziane: robi
my trochę miejsca na ławce władzy, aby Solidarność stała się 
współodpowiedzialna za to, co musimy zrobić w gospodarce 
i sferze społecznej.

I za to, co zostało już zrobione. Czy likwidacja Stoczni 
Gdańskiej nie była taką zagrywką?
Decyzja premiera Mieczysława Rakowskiego o likwidacji 
stoczni była w pewnym sensie testem na to, jak reaguje społe
czeństwo. A społeczeństwo jako takie nie zareagowało właści
wie w ogóle, ludzie nie wyszli na ulice, nawet stoczniowcy nie 
wyszli. Można było więc uznać, że w kwestii reform gospodar
czych Rakowski ma wolne pole do działania.

Jedna ze spiskowych teorii zakłada, że komuniści 
przy Okrągłym Stole oddali władzę w zamian za 
coś w rodzaju abolicji, za możliwość ustawienia się 
w nowym systemie. Czy rzeczywiście tak było? Czy 
chcieli oddać władzę?
Nie. Chcieli natomiast wciągnąć w orbitę władzy opozycję – 
a właściwie jej część. Podobnie, tyle że na znacznie większą skalę, 
jak próbowano w 1986 roku przy powoływaniu Rady Konsultacyj
nej przy gen. Jaruzelskim jako przewodniczącym Rady Państwa. 
Wtedy też chodziło o to, aby wciągnąć niektórych ludzi opozycji do 
udziału w sprawowaniu władzy na platformie PZPR. W 1989 roku 
rozważano m.in. powołanie rządu koalicyjnego z wicepremierem 
i paroma ministrami z Solidarności. Ta koncepcja funkcjonowała 
po wyborach, kiedy władzy zaczął się palić grunt pod nogami, 
bo głosowanie pokazało, że nie ma ona legitymizacji społecznej.

Władzę jednak chciano zachować i powierzenie Kisz-
czakowi misji tworzenia rządu wskazywało, że miał 
być to raczej układ „nasz prezydent, nasz premier”.
Oczywiście próbowano. Komuniści mieli zresztą bardzo po
ważne „bezpieczniki” – jak to nazywał jeszcze podczas stanu 
wojennego Jaruzelski – przede wszystkim w postaci urzędu 
prezydenta z ogromnymi kompetencjami. Miał on gwarantować 
panowanie nad sytuacją nawet po ewentualnych wolnych wybo
rach, które zaplanowano na cztery lata po tych kontraktowych 
z 4 czerwca. Taki plan Rakowski przedstawił podczas rozmowy 
z przedstawicielami episkopatu na początku stycznia 1989 roku.

Dlatego tak trudne były negocjacje dotyczące podziału 
miejsc w parlamencie i sposobu wyboru prezydenta.
Tak zwykle toczą się negocjacje: oferta, kontroferta, szukanie 
kompromisu. Stworzono silny urząd prezydenta – oczywiste było, 
że głównym kandydatem zostanie Jaruzelski – a ceną za to były 
wolne wybory do senatu. Choć wtedy nikt nie myślał, że skończą 
się wynikiem 99 do 1 dla Solidarności. Obóz rządzący uważał, że 
należy doprowadzić do wyborów do sejmu, co będzie dla niego 
legitymizacją, ale tak je skonstruowano, że będzie można powo
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łać taki rząd, jaki zechce, a także będzie zabezpieczenie przed 
możliwością zmiany konstytucji przez opozycję. Stąd koncept za
pewnienia sobie co najmniej 65 proc. miejsc w sejmie, a przecież 
ekipa  rządząca liczyła też na sporą część z puli 35 proc. oddanej 
do wolnej gry wyborczej. Wiele rzeczy rozgrywało się w sferze 
psychicznej: w obozie władzy obawiano się – Jaruzelski też się 
obawiał – tego, co stanie się,  jeśli nie przerwie się spirali kryzysu 
gospodarczego. Brano pod uwagę możliwość gwałtownych wybu
chów społecznych, nad którymi także Solidarność nie będzie mo
gła zapanować, a więc gdy będą następny raz negocjować, znajdą 
się w znacznie gorszej sytuacji niż w lutym i marcu 1989 roku.

Powiedzmy zatem jasno, co w ogóle skłoniło komuni-
stów do negocjacji – to nie była przecież dobra wola 
ani nagły przypływ miłości do demokracji.
Konieczność wyjścia z kryzysu gospodarczego, o którym wie
dzieli, że będzie kosztowne społecznie i grozi wybuchem prote
stów. Chcieli ten protest zminimalizować, wciągając do współ
odpowiedzialności za kraj przeciwnika politycznego. 

Ważnym elementem tej okrągłostołowej układanki 
był także Kościół.
Rola Kościoła była ogromna. Już od 1976 roku, jeszcze przed wy
borem Karola Wojtyły na papieża, Kościół wyrabiał sobie pozycję 
moderatora, nie zachęcał do przemocy, a wręcz odwrotnie – ha
mował obie strony. Jednocześnie stał się dla obu stron gwarantem 
uczciwości kontrpartnera. W takiej roli wielokrotnie występował 
w stanie wojennym, ale nie miało to wówczas większego znacze
nia, ponieważ Jaruzelski nie zamierzał negocjować z przeciwni
kiem, którego uważał za definitywnie pokonanego. Natomiast 
kiedy doszło do rozpoczęcia rozmów, nie byłyby one możliwe bez 
udziału biskupów. Pierwsze spotkanie Kiszczak–Wałęsa odbyło 
się w asystencji księży. W żadnym innym kraju komunistycznym 
Kościół nie miał tak silnej pozycji ani takich ambicji.

Przejdźmy do białej legendy. Mówi się często, że wła-
dze zachowały się lojalnie, oddając władzę…
Nie oddając – dopuszczając do rządzenia.

Ale mit głosi, że władzę tak swobodnie oddano. Jed-
nym z argumentów jest to, że po obu stronach były 

radykalne siły, które w innym razie mogłyby dopro-
wadzić do rozlewu krwi. Szczególnie towarzysze 
oddani ZSRR mogliby zrobić przewrót i rozwalić 
Okrągły Stół. Ten mit często pojawia się wśród dzi-
siejszych obrońców gen. Jaruzelskiego, który jakoby 
działał wbrew swojemu aparatowi.
Rzeczywiście zrobił to wbrew opinii większości aparatu par
tyjnego, bezpieczeństwa i kadry oficerskiej. A mógł to zrobić, 
dlatego że miał pełnię władzy. O ile Wałęsa mógł się obawiać, 
że np. Kornel Morawiecki, Leszek Moczulski czy Jerzy Kro
piwnicki wywołają demonstracje – zjawi się wojsko i ZOMO, 
poleje się krew – to Jaruzelski mógł być pewien, że aparat będzie 
wprawdzie zgrzytał zębami, ale go posłucha.

Sam zresztą na to zapracował, eliminując wcześniej 
konkurentów.
Aparat partyjny nie chciał żadnych rozmów. Część była zwo
lennikami „drogi chińskiej” (czyli reform gospodarczych, ale 
bez zmian ustrojowych), jednak większość uważała, że żadne 
zmiany nie są potrzebne. W listopadzie 1988 roku jeden z partyj
nych ośrodków socjologicznych zrobił badanie opinii sekretarzy 
komitetów wojewódzkich – nie tylko I sekretarzy, lecz wszyst
kich sekretarzy, a w każdym z 49 województw było ich kilku, 
zatem razem blisko 200 osób. Była to więc dobra reprezentacja 
„wyższej klasy średniej” w aparacie PZPR. Partyjni socjolodzy 
uznali, że blisko 60 proc. ankietowanych należy określić jako 
zwolenników „totalitarnych metod sprawowania władzy”, a aż 
85 proc. opowiadało się za „nieprzekraczaniem fundamentalnych 
cech systemu […] jakie leżą u jego podstaw od 1948 r.”. A więc 
od czasów Bieruta! Twardogłowi – „beton” w ówczesnej termi
nologii – nie mieli jednak lidera, bo Jaruzelski zmarginalizował 
wszystkich możliwych kandydatów. Oczywiście musiał z beto
nem powalczyć: w styczniu 1989 roku na posiedzeniu plenar
nym KC ponad 25 proc. osób głosowało przeciwko relegalizacji 
Solidarności. Zwykle KC był jednomyślny, więc był to rzeczy
wiście wyłom i aby uniknąć otwartego kryzysu, zastosowano 
chwyt socjotechniczny: generałowie Jaruzelski, Florian Siwicki 
i Kiszczak oraz premier Rakowski „oddali się do dyspozycji” 
KC, czyli zagrozili dymisjami. A było oczywiste, że ustąpienie 
Jaruzelskiego byłoby katastrofą, bo nie miałby kto go zastąpić. 
Nawet Sowieci od 1981 roku nie mieli lepszego kandydata do 

 Ð Przedstawiciele Kościoła w negocjacjach władzy z opozycją odgrywali role pośrednika, moderatora i gwaranta  
porozumień; na zdjęciu od lewej: Stanisław Ciosek, ks. Alojzy Orszulik, Tadeusz Mazowiecki i Czesław Kiszczak, 1989 rok
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rządzenia PRL, byli po prostu skazani na Jaruzelskiego. Więc, 
w odróżnieniu od Wałęsy, Jaruzelski kontrolował swój aparat – 
państwowy, partyjny i wojsko.

Elementem spiskowej teorii jest też łączenie Okrągłe-
go Stołu z uwłaszczeniem nomenklatury. W myśl zasa-
dy „odpuszczamy politykę, ale bierzemy gospodarkę”.
To jest chyba jedno z bardziej racjonalnych wytłumaczeń zmian, 
ale czy uwłaszczenie nomenklatury musiało wiązać się z Okrą
głym Stołem i perspektywą oddania części władzy? Przecież wy
starczyłyby do tego reformy Rakowskiego, czyli pewien wariant 
„drogi chińskiej”, do czego nie był potrzebny Okrągły Stół. Był 
on właściwie przeszkodą, ponieważ uwłaszczenie byłoby z nim 
trudniejsze, gdyż mogło zostać poddane demokratycznej kontro
li. Tak zwanych spółek nomenklaturowych powstało wiele, ale 
większość z nich nie przetrwała. Tysiące osób przejęło w róż
ny sposób elementy majątku państwowego, ale większość nic 
wielkiego z nim potem nie zrobiła. Powstało trochę „fortun no
menklaturowych”, ale więcej na transformacji skorzystali ci, któ
rzy już wcześniej uprawiali prywatne biznesy, mieli  powiązania 
z ludźmi z nomenklatury czy służb specjalnych. Wielkich karier 
czysto nomenklaturowych było niewiele: Bank Inicjatyw Gospo
darczych odniósł sukces, ale np. gmach po Universal u Dariusza 
Przywieczerskiego dziś jest bliski ruiny, a sam Przywieczerski 
ukrywa się gdzieś w świecie, katastrofą zakończyła się bizne
sowa działalność Ireneusza Sekuły, wicepremiera w rządzie Ra
kowskiego, nie poprawił swojej pozycji biznesowej od dawna 
właściciel Bacutilu min. Mieczysław Wilczek. Największe do
meny finansowe w III RP – np. Czarneckiego, Solorza, Kulczy
ka, Sołowowa czy Krauzego – wywodzą się nie z kapitału no
menklaturowego, ale raczej z prywatnych inicjatyw powstałych 
jeszcze przed 1989 rokiem. Jak one powstawały, to inna sprawa. 

Skorzystali ci, którzy już na starcie potrafili poru-
szać się po świecie wolnego rynku i finansów.
Tak. Jak się wydaje, specjalną rolę odgrywają (też zapewne nie 
wszyscy) ludzie ze służb, zwłaszcza z wywiadu. Rzeczywiście 
mieli oni kapitał, ale w zasadzie nie finansowy, lecz społeczny: 
znali języki, znali świat, mieli dobre pozycje w finansach, mi
nisterstwach gospodarczych, centralach handlu zagranicznego. 
Takim ludziom na ogół dobrze dziś się żyje, są np. doradcami 
w różnego rodzaju firmach. Ale czy np. można powiedzieć 
o firmie Jerzego Urbana, że to „kapitał nomenklaturowy”? On 
zarobił na pomyśle. Zaczął wydawać tygodnik „Nie”, którego 
produkcja kosztowała grosze, a przez pewien czas sprzedawał 
prawie milion egzemplarzy. Poszedł na cynizm, antykleryka
lizm, nostalgię za „złotymi czasami” Gierka, wulgarność – za
kładał, że ludzie to kupią. I nie pomylił się – kupili.

Zarówno biała, jak i czarna legenda Okrągłego Sto-
łu opierają się na założeniu, że wszystko było z góry 
wiadomo: komuniści oddają władzę – opozycja bierze.
To podstawowy błąd analizy: założenie, że jeśli coś się stało, to 

znaczy, że musiało się stać. Wcale nie musiało być Okrągłego 
Stołu. Można sobie wyobrazić inne scenariusze. Nie można też 
zakładać, że skoro coś się stało, to było to zaplanowane. I to tak 
właśnie zaplanowane, jak się stało. Oczywiście, była zaplano
wana zmiana, ale w zamyśle ekipy Jaruzelskiego miała to być 
głęboka reforma gospodarcza połączona z próbą stabilizacji po
litycznej. Zdawano sobie sprawę z tego, że aby to osiągnąć, na
leży wykonać serię ustępstw wobec opozycji czy społeczeństwa, 
ale trzeba pamiętać, że nie wszyscy Polacy byli zwolennikami 
opozycji. Wystarczy popatrzeć choćby na wybory 1989 roku: 
w głosowaniu wzięło udział 62 proc. uprawnionych, Solidarność 
uzyskała około dwóch trzecich głosów. Można zatem powiedzieć, 
że opozycję popierało ok. 40 proc. Polaków. Duża część nie 
miała żadnej opinii. Dlatego zakładanie, że uda się zaplanować 
i wykonać zgodnie z tym planem wielką zmianę społeczną, jest 
błędne. Choć oczywiście zdarzają się sytuacje, w których nawet 
ogromne zmiany zaczynają się w związku z działaniami niewiel
kiej grupy ludzi i ich projekt w dużym stopniu jest realizowany. 
Przykładem może być rewolucja bolszewicka. 

Przed 25 laty był Pan dość sceptyczny co do powo-
dzenia rozmów Okrągłego Stołu. Co Pan sądził na 
temat ich przyszłych rezultatów wówczas i co sądzi 
Pan o tym dzisiaj? Czy był jakiś inny scenariusz, jaki 
Solidarność mogła wybrać?
Nie miałem wówczas żadnego pomysłu. Uważałem, że Okrągły 
Stół to będzie jakieś oszustwo ze strony władz, na którym opozy
cja straci. Ale nie byłem zwolennikiem Solidarności Walczącej 
czy Federacji Młodzieży Walczącej, czyli zadym. Uważałem, że 
są naturalne i że może to i dobrze, że się odbywają, ale nie mogą 
przynieść trwałego rozwiązania. Dziś stwierdzam, że nie miałem 
racji, ponieważ nie było to oszustwo, koncepcja drugiej strony 
była dosyć jasno wyłożona, negocjacje zaś były ruchem w dobrą 
stronę – nie tylko dla Polski. Bez nich komunizm nie zostałby 
tak szybko zmieniony i jest wielce prawdopodobne, że zmiany 
przyjęłyby inne formy, że byłyby to zapewne formy gwałtowne, 
brutalne, z ogromną liczbą ofiar. Można sobie stawiać pytanie: 
czy lepiej za cenę krwawej rewolucji mieć jasno wyznaczo
ny punkt startu w niepodległość i demokrację, czy może lepiej 
grzęznąć w niepewności, kiedy skończył się komunizm, ale za 
to mieć więcej wolnych miejsc na cmentarzach? 

Alternatywą mogło też być powolne gnicie syste-
mu, które nastąpiło w niektórych państwach byłego 
ZSRR, gdzie nie było opozycji tak wyraźnej jak Soli-
darność, nie było nowych elit.
Tam nastąpiło przetworzenie systemu totalitarnego w autoryta
ryzm posttotalitarny. Pisał o tym prof. Zbigniew Brzeziński, że 
jest to jedna z faz wychodzenia z komunizmu. Białoruś, Kazach
stan, Uzbekistan, sama Rosja. Z wyjątkiem państw Europy Środ
kowo-Wschodniej i państw nadbałtyckich czy Gruzji, wszędzie 
tam, gdzie skończył się komunizm w „klasycznej”, totalitarnej 
formie, powstały systemy autorytarne. 
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Jakie znaczenie dla frontu włoskiego i II wojny świa-
towej miała bitwa o Monte Cassino?
Ta najcięższa spośród batalii, jakie stoczyli alianci zachodni 
przeciwko Niemcom w całej wojnie, była rezultatem strategicz
nego i taktycznego bałaganu. W styczniu 1943 roku przywódcy 
koalicji antyhitlerowskiej spotkali się w Casablance, aby prze
dyskutować kolejne kroki po pokonaniu państw Osi w Afryce 
Północnej. Ogólnie rzecz biorąc, Amerykanie trzymali się dok
tryny głoszącej, że atakujący powinien zmierzać jak najkrótszą 
drogą do celu, z użyciem jak największych sił, i dlatego forso
wali plan inwazji na Europę przez kanał La Manche. Brytyjczy
cy jednak, mając w pamięci krwawe doświadczenia z I wojny 
światowej, optowali za uderzeniem na – jak nazwał to Winston 
Churchill – „miękkie podbrzusze Europy”. Brytyjski premier 

chciał „podpalić Bałkany”, wykorzystu
jąc tamtejszy ruch oporu. Ten bowiem 
osłabiał niemieckie dywizje i pomagał 
przeciąć szlaki zaopatrzeniowe, którymi 
dostarczano ropę i inne surowce istotne 
dla niemieckiej machiny wojennej. Chur
chill chciał też, aby żołnierze zachodnich 
aliantów znaleźli się w Europie Środko
wej, zanim dotrze tam Armia Czerwona. 

W rezultacie ustalono jednak kompromis: inwazja na Sycylię 
miała poprzedzać atak na Italię. Manewr ten miał wyłączyć 
z wojny Włochy – sojusznika Hitlera – i pozwolić brytyjskiej 
flocie na opanowanie Morza Śródziemnego i założenie baz 
lotniczych, z których będzie można organizować naloty bom
bowe na cele w południowych Niemczech i na Bałkanach. Ale 
wszystkie te cele zostały osiągnięte na długo przedtem, zanim 
wojska sprzymierzonych dotarły do Monte Cassino. Dlatego 
trudno zrozumieć, jakie były powody kontynuowania trudnej 
ofensywy w górę włoskiego buta – poza zaspokojeniem am
bicji alianckich generałów lub chęcią pokazania ducha walki 

 Ð Patrol żołnierzy 2. Korpusu Polskiego w drodze do ruin 
klasztoru na Monte Cassino; 18 maja 1944 roku 
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Pod Monte Cassino Polacy wykazali się ogromnym 
męstwem. Ale ze strategicznego punktu widzenia ta 
bitwa nie miała sensu – mówi Matthew Parker w roz-
mowie z Andrzejem Brzozowskim i Maciejem Foksem



Matthew Parker  
– absolwent uniwersytetu 
w Oksfordzie, specjalizuje się 
w historii nowożytnej,  
interesuje się II wojną  
światową. Autor m.in. Mon  - 
te Cassino: Opowieść  
o najbardziej zaciętej bitwie  
II wojny światowej oraz  
The Battle of Britain.
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Sowietom, którzy na wschodzie stawiali czoła 185 niemieckim 
dywizjom. Nawet Stalin sugerował aliantom przejście we Wło
szech do defensywy. Historia uczy, że zdobycie Rzymu od po
łudnia jest prawie niemożliwe z powodu przecinających drogę 
gór i rzek. Aby uniknąć tego podejścia, Hannibal przedzierał się 
przez Alpy, Napoleon zaś stwierdził: „Italia to but – wchodzi 
się do niego od góry”. I nie było miejsca trudniejszego do ata
kowania niż Cassino, uznawane za najkorzystniejsze do obrony 
w Europie. Bitwa nie powinna była się tam odbyć.

Dla Polaków Monte Cassino to bitwa symbol – jedna 
z najważniejszych w historii Polskich Sił Zbrojnych. 
Jak postrzega się ją na Zachodzie?
Była to jedna z najbardziej „międzynarodowych” batalii w czasie 
II wojny światowej. W szeregach alianckich walczyli żołnierze 
z Polski, Wielkiej Brytanii, USA (w tym Amerykanie japońskiego 
pochodzenia), Indii, Nowej Zelandii (w tym Maorysi), Francji, 
Tunezji i Maroka. Każda z tych nacji miała własny powód, aby 
tam być. Podobnie jest z pamięcią o bitwie – różnie w poszcze
gólnych krajach. Ostatnio zostałem zaproszony do Cassino na 
uroczystości rocznicowe tego ważnego wydarzenia – symbolicz
nego także dla Włochów. Tam bowiem po raz pierwszy żołnierze 
włoscy stanęli do walki po stronie aliantów. Skutek był opłakany, 
bo większość Włochów zginęła, ale łatwo zrozumieć, dlaczego 
to wydarzenie jest obchodzone we Włoszech. Z kolei we Fran
cji bitwę opisano w książce Zapomniane zwycięstwa Francji. 
Z pewnością sukces pod Monte Cassino pozwolił armii francu
skiej odzyskać dumę, ale większość jej sił stanowiły tam oddziały 
kolonialne. Pewnie dlatego bitwa ta jest mało znana w metropolii. 

W Nowej Zelandii zaś najbardziej pamięta się męstwo żołnierzy 
maoryskich i ogromną ofiarę krwi, jaką złożyli. W USA Cassino 
jest znane ze względu na „krwawą rzekę” – próbę przekroczenia 
rzeki Rapido przez 36. Dywizję Teksańską w styczniu 1944 roku. 
To była największa katastrofa od czasu Pearl Harbor. Po wojnie 
żołnierzom udało się skłonić Kongres do wszczęcia śledztwa 
w tej sprawie. Amerykańscy weterani wciąż żywią nienawiść 
do swojego dowódcy, gen. Marka Clarka, którego uważają za 
próżnego, bezdusznego i niekompetentnego. W Wielkiej Brytanii 
mało kto wie coś więcej o bitwie w porównaniu z Dunkierką, 
bitwą o Anglię czy D-Day. Spośród weteranów, z którymi roz
mawiałem, ogromna większość wspomina Cassino ze smutkiem, 
goryczą i niesmakiem. Historycy zgodnie potępiają decyzje do
wództwa. J.F.C. Fuller w książce Second World War nazywa tę 
kampanię unikatową w historii wojskowości z powodu braku 
strategicznego sensu i wyobraźni taktycznej. John Ellis dał swojej 
książce o Monte Cassino podtytuł: „puste zwycięstwo”. Więk
szość autorów zgadza się, że była to operacja niewiarygodnie 
marnotrawna i prowadzona bez przekonania (priorytetem był 
„Overlord” – inwazja na Francję).

A jak polskie oddziały były oceniane przez sprzymie-
rzeńców?
2. Korpus Polski przybył do piekła. Od stycznia 1944 roku duże 
siły aliantów bezskutecznie szturmowały niemożliwy do zdoby
cia obiekt. Klasztor i miasto bombardowano z powietrza. Impa
su nie przełamał desant w Anzio, na północ od Cassino. Ame
rykańska próba przekroczenia rzeki, która niczym fosa broniła 
klasztoru od frontu, zakończyła się zaś klęską. Brytyjczykom 

 Ð Kwatera Główna Dowódcy 2. Korpusu: gen. Władysław Anders (drugi od prawej) wraz z oficerami 
i dziennikarzami omawiają sytuację pod Monte Cassino, maj 1944 roku

Fo
t.

 p
or

. O
st

ro
w

sk
i/

 In
st

yt
ut

 P
ol

sk
i i

m
. g

en
. S

ik
or

sk
ie

go
 w

 L
on

dy
ni

e/
ze

 z
bi

or
ów

 O
śr

od
ka

 K
A

R
TA



wywiad 23

udało się uchwycić przyczółki na południu, a po drugiej stronie 
szczyty wysokogórskie zostały opanowane po ciężkich bojach 
przez francuskich goumierów z Afryki Północnej. Ale posępne 
wzgórze klasztorne wciąż strzegło drogi na północ. Spotkanie 
z Polakami tak zapamiętał saper Richard Eke: „Pierwszy raz 
spotkaliśmy ludzi z polskiej dywizji, kiedy odpoczywali przy 
naszym zaśnieżonym posterunku. To byli dziwni żołnierze, czy
ści, schludni, pachnący perfumami. Palili papierosy w długich 
fifkach i mieli problem z nauczeniem się włoskiego. Odnosili 
się do miejscowych kobiet szarmancko, a signoriny były pod 
wrażeniem takiego traktowania. Mimo widocznej delikatności, 
Polacy byli nieustraszeni i odważni, co udowodnili w ciągu kilku 
następnych tygodni”. Polacy przejęli masyw Cassino od żołnierzy 
brytyjskich z 78. dywizji w połowie kwietnia. Fred Majdalany, 
fizylier z Lancashire, tak to komentował: „Czasami ich powaga 
wyraźnie kontrastowała z niedbałością ich kolegów z brytyjskiej 
8. Armii. Polacy sądzili, że jesteśmy zbyt niedbali we wszystkim, 
ponieważ nie oddychaliśmy ślepą nienawiścią przez cały czas”. 
Brytyjczycy martwili się, że zapał Polaków przejawiający się 
w niecierpliwości, by ruszyć do ataku, i ich lekceważenie włas
nego bezpieczeństwa mogą zaszkodzić misji. Majdalany obawiał 
się, czy entuzjazm Polaków nie obróci się przeciwko nim i nie 
pociągnie za sobą wielu ofiar. W nowoczesnej wojnie wyszkole
nie jest równie ważne jak odwaga, samo męstwo nie wystarczy. 
Atak powinien być nie tylko fanatyczny, lecz także podstępny. 
Ta bojowa determinacja Polaków stała w zauważalnym kontra
ście do kryzysu morale nękającego większość pozostałych wojsk 
sprzymierzonych, szczególnie Brytyjczyków i Amerykanów. Już 
pod koniec 1943 roku panowała plaga dezercji. Sytuacja była tak 
zła, że brytyjski głównodowodzący gen. Harold Alexander starał 
się – bezskutecznie – wprowadzić karę śmierci za ucieczkę z pola 
walki. Armia amerykańska miała co najmniej 50 tys. ludzi wyłą
czonych z walki z powodu chorób. Pewien amerykański żołnierz 
wspominał później, że celowo nosili buty wilgotne, chcąc odmro
zić stopy i w ten sposób uzyskać odesłanie na tyły. Kolejne wyda
rzenia – w tym Monte Cassino – ugruntowały reputację Polaków 
jako zdeterminowanych i zdolnych do poświęceń.

Historycy – w tym i Pan – wyróżniają cztery bitwy 
o Monte Cassino. Polacy wzięli udział w ostatniej, de-
cydującej. Jak należy na to patrzeć: Polacy osiągnęli 
to, czego inni przed nimi nie byli w stanie, czy raczej 
zdobyli klasztor, bo mieli przygotowany grunt?
Operacja „Diadem”, czyli czwarta bitwa o Monte Cassino, za
kończyła się sukcesem z wielu powodów. Po pierwsze, dzięki 
przewadze liczebnej atakujących. Po niepowodze
niach wcześniejszych cząstkowych ataków alianci 
zgromadzili w końcu wystarczającą liczbę dy
wizji, aby zaatakować na całej długości frontu. 
Alianci mieli 2 tys. czołgów, Niemcy – 450. Je
den z niemieckich jeńców, schwytany w maju, 
zaprawiony w bojach weteran, został zapytany 
przez młodego amerykańskiego strażnika: „Jeśli 

jesteś taki twardy, to dlaczego ty jesteś jeńcem, a ja cię pilnu
ję?”. Niemiec opisał, jak dowodził sześcioma działami 88 mm 
w starciu z amerykańskimi czołgami: Amerykanie wciąż wysy
łali kolejne maszyny, a Niemcy wciąż je niszczyli. „W końcu – 
powiedział Niemiec – nam zabrakło amunicji, a Amerykanom 
nie zabrakło czołgów”. Po drugie, lepsze warunki pogodowe 
sprawiły, że alianci mogli w końcu tę swoją przewagę wyko
rzystać i uzyskać dominację w powietrzu. Wcześniej samoloty 
były uziemione, a dolina u stóp klasztoru stanowiła morze bło
ta. Po trzecie, udał się podstępny plan, który skłonił Niemców 
do przemieszczenia kluczowych dywizji na północ, w pobliże 
Rzymu, gdzie spodziewali się desantu. Po czwarte, do sukcesu 
przyczyniły się poszczególne jednostki, zwłaszcza brytyjskie 
oddziały inżynieryjne, które pod ostrzałem zbudowały mosty 
przez rzekę przed klasztorem, a także błyskawiczne natarcie 
Korpusu Francuskiego gen. Alphonse’a Juina przez wzgórza na 
południe od Cassino. To przede wszystkim zmusiło Niemców 
do odwrotu. Nikt nie odmawiał Polakom zaszczytu zatknię
cia flagi na klasztorze. Większość wiedziała, że 80 proc. sił 
gen. Władysława Andersa ma za sobą heroiczną drogę z so
wieckich łagrów. Ataki Polaków na wzgórze uniemożliwiły 
także niemieckiej artylerii ostrzeliwanie oddziałów brytyjskich 
i hinduskich z trudem przeprawiających się przez rzekę. Jak 
w całej bitwie, przewaga liczebna – zaledwie ośmiuset Niem
ców powstrzymywało dwie dywizje – pozwoliła polskim siłom 
zaatakować wszystkie umocnione pozycje jednocześnie i tym 
samym uniknąć dostania się w ogień krzyżowy przy ataku na 
jeden tylko cel. Jednakże do odwrotu zmusiło Niemców ry
zyko otoczenia przez coraz liczniejsze wojska zbliżające się 
do doliny, a to pozwoliło Polakom zająć klasztor bez jednego 
wystrzału. A dziennikarze, którzy następnego dnia pojawili się 
na polu bitwy, mieli wspaniałą opowieść.

 Ð Żołnierz 5. Kresowej Dywizji Piechoty strzelający  
z ciężkiego karabinu maszynowego Vickers,  
Monte Cassino, 1944 rok
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Porównał Pan w swojej książce tę bitwę do zmagań 
o Stalingrad. Dlaczego? Obie te batalie wydają się zu-
pełnie różne.
To niemiecki żołnierz użył takiego porównania. Są pewne po
dobieństwa – oczywiście nie w wymiarze strategicznym, ale 
w codziennym życiu (i śmierci) żołnierzy. To była najgorsza 
zima we Włoszech, jaką pamiętano. Ludzie zamarzali na gór
skich posterunkach. Spotykali się też w boju twarzą w twarz, 
walcząc o każdy dom. Kolejne podobieństwo to leżący wszędzie 
zabici: smród rozkładających się ciał poległych był tak duży, że 
niemieccy obrońcy pod koniec walk musieli ciągle nosić maski 
przeciwgazowe. Poza tym to powinien być Stalingrad w wymia
rze taktycznym – okrążenie i zniszczenie całej niemieckiej grupy 
armii. Właśnie to planował gen. Alexander: z przełomem od stro
ny Anzio odcinającym Niemcom drogę odwrotu na północ. Ale 
dbałość o własny wizerunek przesądziła o tym, że amerykański 
gen. Mark Clark chciał przede wszystkim wkroczyć triumfalnie 
do Rzymu. W rezultacie zginęło dużo więcej polskich i alianckich 
żołnierzy, niż było to konieczne.

Pieśń Feliksa Konarskiego Czerwone maki na Monte 
Cassino – zakazana w stalinowskiej Polsce – opowia-
da o uczestnikach bitwy, o ofierze, jaką złożyli. Jak 
wyglądały polskie straty w tej bitwie na tle ogólnych 
strat aliantów?
W ciągu pięciu miesięcy walk wiele jednostek – brytyjskich, 
amerykańskich, hinduskich – zostało prawie całkowicie znisz

czonych. Klęska w „krwawej rzece” spowodowała, że dwa 
spośród trzech regimentów 36. dywizji musiały zostać niemal 
całkowicie odtworzone. Polacy ponieśli ciężkie straty pod Cas
sino: prawie tysiąc zabitych i niemal 3 tys. rannych. Całkowite 
straty aliantów szacuje się na 105 tys. Dla Polaków jednak do
tkliwe było to, że nie mieli możliwości uzupełnień.

Bitwa o Monte Cassino miała dla Polaków nie tylko 
militarne, lecz także polityczne i propagandowe zna-
czenie. Generał Anders i jego żołnierze znali już wów-
czas decyzje podjęte w Teheranie i opinie rozgłaszane 
przez radziecką propagandę, jakoby Polacy nie chcieli 
walczyć z Niemcami. Jaki wpływ ta sytuacja miała na 
żołnierzy 2. Korpusu?
W lutym 1944 roku Churchill obwieścił decyzje z Teheranu, 
m.in. to, że ZSRR przejmie przedwojenne wschodnie terytoria 
Rzeczypospolitej. Generał Anders napisał wówczas: „wzbudzi
ło to ogromną rozpacz u naszych żołnierzy, z których większość 
ma domy i rodziny na wschód od tej linii”. Choć miała to być 
tajemnica, gdy tylko Polacy znaleźli się na linii walki, Niem
cy rozpoczęli cztery razy dziennie nadawanie przez nadajnik 
z Rzymu audycji po polsku: „Dajcie spokój, Polacy – Rosjanie 
nadchodzą!”. Rosjanie rzeczywiście nadchodzili i metodycz

 Ð Żołnierze 2. Korpusu 
Polskiego na  
Monte Cassino, za nimi 
widok z ruin klasztoru na 
kierunek natarcia polskich 
oddziałów, maj 1944 roku
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nie instalowali w Polsce organy władzy złożone z uległych 
im komunistów. Żołnierze Andersa mieli uczucie, że w tej 
chwili tylko oni stanowią wolną Polskę i jedyną nadzieję oj
czyzny. Uważali, że tylko wyróżniając się w nadchodzących 
zmaganiach, mogą zapewnić dalsze istnienie swojego kraju. 
3 marca 1944 roku, w dniu, w którym polskie oddziały po raz 
pierwszy weszły do walki, Anders w przemówieniu radiowym 
powiedział: „Będziemy się bili nieustępliwie z Niemcami, bo 
wiemy wszyscy, że bez pobicia Niemców nie będzie Polski. 
Nie dopuszczamy myśli, ażeby jakikolwiek wróg mógł nam 
zabrać choćby drobną część ziemi polskiej. Wierzymy, że nasi 
wielcy sprzymierzeńcy i przyjaciele – Wielka Brytania i Stany 
Zjednoczone […] pomogą nam do powstania Polski naprawdę 
wolnej i niepodległej. […]. Jeszcze Polska nie zginęła!”. Do
dał, że zwycięstwo da nową odwagę ruchowi oporu w Polsce 
i okryje polskie siły zbrojne chwałą.

Historia Polski obfituje w momenty, gdy wskutek za-
wirowań historycznych Polacy wbrew własnej woli 
stają po przeciwnych stronach frontu. Wśród obroń-
ców Monte Cassino też byli Polacy. Czy zdarzały się 
przypadki przejścia na stronę aliantów?
Podobnie jak armia aliantów składała się z wielu różnych 
nacji, tak i w niemieckich szeregach znajdowali się Polacy, 
Francuzi, Czesi, Włosi, Austriacy i – na tyłach – Rosjanie. 
Niemcy mieli oczywiście dobry powód, by nie ufać Pola
kom. Większość przedzierała się przez linie frontu – co było 
przecież bardzo ryzykowne – kiedy tylko mogła. Nie potrafię 
oszacować ich liczby, ale była na tyle duża, że stanowili oni 
znaczące uzupełnienie szeregów – szczególnie wobec wspo
mnianego braku rezerw w armii Andersa.

Dlaczego polskich weteranów spod Monte Cassino 
zabrakło na paradzie zwycięstwa w Londynie?
Wyłączenie Polaków z parady wywołało duże kontrowersje 
w Wielkiej Brytanii. W końcu pod dowództwem brytyjskim 

walczyło na Zachodzie ponad 200 tys. żołnierzy Polskich Sił 
Zbrojnych. Ale ci żołnierze byli wierni polskiemu rządowi na 
uchodźstwie i nie uznawali niedemokratycznej, narzuconej 
przez Sowietów władzy, która przejęła rządy w Polsce. Latem 
1945 roku rząd brytyjski zmienił politykę i cofnął uznanie dy
plomatyczne dla rządu na uchodźstwie na rzecz zdominowa
nego przez komunistów Tymczasowego Rządu Jedności Na
rodowej i zaprosił go do przysłania przedstawicieli na paradę 
zwycięstwa. Wielu Brytyjczyków, w tym i Churchill (który 
wówczas nie był już premierem), protestowało, uznając to za 
afront wobec emigracyjnego rządu polskiego i niepotrzebne 
ustępstwo na rzecz komunistów. Inni byli bardziej pragma
tyczni. Radziecką dominację w Europie Środkowo-Wschodniej 
postrzegano jako rekompensatę za wkład, jaki wniosła Ar
mia Czerwona w pokonanie III Rzeszy. Nie było mowy (choć 
Niemcy mieli na to nadzieję pod koniec wojny), aby Zachód 
poszedł na wojnę ze Związkiem Radzieckim – chociaż prze
cież Wielka Brytania włączyła się w wojnę przede wszystkim 
po to, by bronić wolnej Polski. Protesty doprowadziły jednak 
do tego, że zaproszono na paradę RAF 25 polskich lotników, 
którzy walczyli w bitwie o Anglię. Zaproszono także kilku in
nych wyższych oficerów, ale oni odmówili, skoro nie mogło 
być z nimi ich podkomendnych. Dowiedziawszy się o spóźnio
nych zaproszeniach, proradziecki rząd w Polsce zdecydował 
się nie wysyłać swoich przedstawicieli. W rezultacie Polaków 
nie było na defiladzie, podobnie jak Sowietów i Jugosłowian.

Jakie były reakcje Polaków?
To wyłączenie ze święta zwycięstwa wywołało u polskich 
weteranów zrozumiałą gorycz. Wielu z nich, którzy potem 
osiedlili się w Anglii i z którymi później rozmawiałem, zro
zumiało jednak, że ich wysiłki są ogromnie doceniane przez 
ich nowych rodaków – mimo że rząd brytyjski nie był w sta
nie tego oficjalnie wyrazić.

 Ð Polscy żołnierze w ruinach zdobytego klasztoru  
na Monte Cassino, maj 1944 roku
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W kwietniowym numerze „Pamięci.pl” opublikowa-
liśmy tekst prof. Jana Pisulińskiego o akcji „Wisła”. 
Czym dla Ukraińców mieszkających w Polsce jest 
tamto wydarzenie?
Z jednej strony wydawać by się mogło, że akcja „Wisła” 
jest wydarzeniem historycznym i dotyczy jednego pokole
nia – osób, które tego doświadczyły. Ale jej skutki są odczu
walne do dziś i dotykają potomków wysiedlonych. Wysiłki 
na rzecz zachowania tożsamości ukraińskiej są naznaczone 
wydarzeniami z roku 1947: przemieszczeniem, oderwaniem 
od tradycyjnych miejsc zamieszkania i rozproszeniem, presją 
językową, uprzedzeniami. Oderwanie od małej ojczyzny po
woduje, że wszelkie przedsięwzięcia na polu kulturalnym czy 
oświatowym dotyczące mniejszości ukraińskiej wymagają 
ogromnego zaangażowania samych zainteresowanych i środ
ków. Cały czas, gdy analizujemy kondycję społeczności 
ukraińskiej w Polsce, robimy to w cieniu 
akcji „Wisła”.

Piotr Tyma – absolwent historii na Uniwersytecie 
Gdańskim. Od 2006 roku prezes Związku Ukraińców 
w Polsce; członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości 
Narodowych, Komisji Praw Człowieka Światowego 
Kongresu Ukraińców, Prezydium Ukraińskiej  
Ogólnoświatowej Koordynacyjnej Rady (UWKR),  
Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą  
oraz kolegium redakcyjnego tygodnika „Nasze Słowo” 
i rocznika „Almanach Ukraiński”.

Przeszłość, która dzieli
W debacie historycznej akcja „Wisła” bywa uspra-
wiedliwiana rzezią wołyńską. Tymczasem te dwa 
wydarzenia powinno się rozdzielać, bo przecież 
do każdego z nich doszło w zupełnie innych wa-
runkach – przekonuje Piotr Tyma, prezes Związku 
Ukraińców w Polsce, w rozmowie z Magdaleną 
Semczyszyn

 Ð Plan działań  
jednostek Wojska 
Polskiego 
i Korpusu  
Bezpieczeństwa  
Wewnętrznego  
sporządzony  
w Sztabie Grupy 
Operacyjnej  
„Wisła”
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Nadal pojawiają się opinie, że była ona jedynym spo-
sobem na poradzenie sobie z problemem ukraińskiej 
partyzantki operującej na terenach południowo-
-wschodniej Polski.
Akcja „Wisła” wywołuje wiele historycznych emocji. Nie
którzy uzasadniają decyzję o jej przeprowadzeniu tym, co 
się działo w latach 1943−1944 na innych obszarach: na Wo
łyniu i w Galicji Wschodniej. Zapomina się, że w 1947 roku 
podziemie ukraińskie na terenie objętym przesiedleniami 
było słabe i problem tzw. ukraińskiej irredenty można było 
rozwiązać w inny sposób. Próbuje się także odrywać akcję 
„Wisła” od ówczesnego kontekstu politycznego. Co ciekawe, 
czynią to zarówno spadkobiercy tradycji PRL, czyli ludzie, 
którzy partycypowali w tamtym systemie władzy lub sym
patyzowali z nim, jak i środowiska kresowe czy prawicowe, 
które oceniają decyzję komunistycznych władz o deportacji 
jako swoistą realizację polskiej racji stanu. W przypadku 
kombatantów czy osób dotkniętych działaniami Ukraińskiej 
Powstańczej Armii dochodzi przy tym do prób przeniesienia 
swoich bolesnych doświadczeń z Wołynia na tereny objęte 
akcją „Wisła”.

 
A może wynika to z obawy przed zrównywaniem rze-
zi wołyńsko-galicyjskiej z deportacją ludności w ra-
mach akcji „Wisła”. W debacie historycznej jedno 
wydarzenie nie powinno być argumentem przeciwko 
drugiemu.
Także jestem za tym, aby te sprawy rozdzielać. Choć są po
między nimi elementy wiążące, to mówimy jednak o dwóch 
różnych wydarzeniach historycznych, innych terytoriach, in
nym przedziale czasowym, innych realiach lokalnych. Zwra
cam jednak uwagę na to, że akcja „Wisła” często jest uspra
wiedliwiana tym, co działo się na Wołyniu.

Są historycy, którzy potrafią oddzielić oba te wyda-
rzenia. Z jednej strony określają to, co się działo na 
Wołyniu, jako ludobójstwo czy ludobójczą czystkę 
etniczną, ale jednocześnie jasno wskazują, że zasto-
sowanie podczas akcji „Wisła” zasady odpowiedzial-
ności zbiorowej kwalifikuje ją jako zbrodnię komuni-
styczną w rozumieniu ustawy o Instytucie Pamięci 
Narodowej.
Są też tacy, którzy pozytywnie oceniają decyzję o akcji 
„Wisła” i jednocześnie umniejszają to wydarzenie. Tymcza
sem dwa lata po zakończeniu wojny doszło do zastosowania 
odpowiedzialności zbiorowej – w sposób zorganizowany 
represjonowano całą populację – nie tylko osoby faktycznie 
współpracujące z UPA, podejrzane czy wrogie, lecz także 
tych, którzy nie mieli żadnych związków z partyzantką czy 
wręcz wspierali ówczesny system. Przesiedlano rodziny mie
szane i tych, którzy bronili Polski we wrześniu 1939 roku, 
wyzwalali kraj w latach 1944–1945. Wiele z tych osób nie 
miało zdefiniowanej świadomości narodowej. W Bieszcza

dach istniały wsie, gdzie miejscowi określali siebie jako Ru
sinów. Władze potraktowały mieszkańców tych terenów jako 
konkretną zbiorowość, której nie pozostawiono tożsamościo
wego wyboru. Zniszczono przy tym bezpowrotnie bogac-
two kulturowe pogranicza, w tym różnych grup etnicznych, 
np. Bojków czy Łemków. Traumą wypędzenia naznaczone 
zostały następne pokolenia.   

Na temat akcji „Wisła” pokutuje jeszcze jeden pogląd. 
Jej obrońcy posługują się argumentem, że w wyniku 
przesiedleń uboga ludność otrzymała szansę „awan-
su cywilizacyjnego” na lepszych, poniemieckich gos-
podarstwach.
Spokojny bilans zysków i strat z perspektywy przesiedlonych 
na to nie wskazuje. Gospodarstwa, które im przydzielono, 
były często zdewastowane lub rozgrabione. Ludzi pozbawio
no fundamentu ich egzystencji: wielopokoleniowego zako
rzenienia na innym geograficznie terenie. Przerwano lokalne 
więzi, zniszczono świat, w którym poza tradycyjnymi zaję
ciami rolniczymi były także wyznaczniki tożsamości: język, 
kultura i Cerkiew. Przez pierwsze lata władza prowadziła 
wobec przesiedlonych działania represyjne i  asymilacyjne. 
W dodatku byli oni na ogół wrogo odbierani przez nowych, 
polskich sąsiadów. Propaganda PRL zadbała, aby utrwalić 
w społeczeństwie obraz złych Ukraińców, rezunów. Obraz 
ten rozciągnięto na całą społeczność i w części środowisk 
funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Niewiele mówi się o psychologicznych skutkach ope-
racji. Choć to się powoli zmienia, to jednak do dziś 
funkcjonują negatywne stereotypy na temat Ukra-
ińców.
Akcja „Wisła”, a także – szerzej – polityka władz wobec lud
ności ukraińskiej prowadzona zaraz po deportacji oznaczały 
wieloletnią stygmatyzację tej społeczności. Przesiedleńcy 
zostali w całości obarczeni odpowiedzialnością za działania 
UPA. Przypisano im niskie instynkty, dyskredytowano w róż
norodny sposób, poniżano i pogardzano. Dotknęło to także 
następne pokolenia. W rezultacie nadal w społeczności ukra
ińskiej istnieje strach przed ujawnianiem swojej tożsamości, 
np. przy okazji kolejnych spisów ludności. Niestety, brakuje 
całościowego opracowania, które pokazałoby kształtowanie 
się negatywnego obrazu Ukraińca w propagandzie czy retory
ce władz po wojnie i wskazało jego źródła, sięgające czasów 
wcześniejszych. Brak jest też badań na temat skutków presji 
ze strony państwa i społeczeństwa i jej wpływu na ilościowy 
i jakościowy stan populacji ukraińskiej w  Polsce.      

Na kanon ukraińskiej pamięci składają się także inne 
wydarzenia z przeszłości, określane mianem polskie-
go odwetu. W marcu obchodziliśmy 70. rocznicę 
mordu dokonanego na mniej więcej trzystu ukraiń-
skich mieszkańcach wsi Sahryń przez Armię Krajową  
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i Bataliony Chłopskie. Podobne działania wobec lud-
ności cywilnej miały miejsce w 1945 roku, m.in. w Pa-
włokomie.
Temat ukraińskich ofiar cywilnych jest nadal mało znany. 
Mam wrażenie, że w dyskusjach wokół tych wydarzeń na 
pierwszy plan wysuwa się szukanie usprawiedliwień, które 
przesłonią fakt, że ofiarami byli cywile – w tym kobiety i dzie
ci. Najczęściej mówi się, że miejscowości objęte pacyfikacja
mi były bazami UPA lub że polscy partyzanci obchodzili się 
ze swoimi ofiarami w sposób „humanitarny”. Innym sposo
bem niewnikania w kwestie odpowiedzialności za mordy na 
ukraińskich cywilach jest bezkrytyczne stosowanie kategorii 
„akcja odwetowa”. W tym odwiecznym sporze po jednej stro
nie są więc niewinne polskie ofiary, po drugiej – cała gama 
usprawiedliwień. Jak wiemy z historii innych konfliktów, 
takie proste symetrie mają mało wspólnego z rzeczywistym 

obrazem wydarzeń. Nie ma narodów zbrodniarzy i narodów 
ofiar, i nie chodzi tu o próby relatywizowania ukraińskiej od
powiedzialności, tylko o elementarną uczciwość.             

Ale polscy historycy, którzy zajmują się tym tema-
tem, nie pozostawiają wątpliwości, że odwet, któ-
rego ofiarami padali cywile, należy określić mianem 
zbrodni wojennej.
Nie wszyscy tak uważają. Również w przypadku rocznic 
w mediach nadal przewija się element ukraińskiego nacjonali
zmu, a działanie polskie jest zawsze działaniem odwetowym, 
wyprzedzającym lub w afekcie. Nigdy nie zakłada się przy 
tym, że wojna demoralizuje wszystkich jej uczestników. Inne 
ujęcie, takie jakie znajdujemy np. we wspomnieniach Dąmb
skiego, w książce Egzekutor, to nadal wyjątek, nie reguła.      

Również w tym przypadku pojawia się często obawa 
przed postawieniem znaku równości pomiędzy dzia-
łaniami Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i UPA, 
a polskim odwetem. Według ustaleń historyków  
bilans ofiar cywilnych to 100 tys. po stronie polskiej 
i ok. 10–15 tys. po stronie ukraińskiej.
Ale w tym kontekście to nie jest matematyka. Czy to, że 
polskich ofiar było więcej, anuluje cierpienia drugiej stro
ny? Sukcesem wieloletniej dyskusji o Wołyniu było to, że 
doszło do wyklarowania się stanowisk i historycy tacy jak 
m.in. Grzegorz Motyka czy Mariusz Zajączkowski doszli 
do wniosku, że zbrodnię należy nazwać zbrodnią. Natomiast 
problemem w dotychczasowych sporach było stosowanie 
różnych kryteriów do różnych sytuacji. Kiedy zabija UPA, to 
jest to zbrodnia, ale kiedy polskie podziemie – uprawniony 
odwet. Podczas gdy zabójstwo cywilów należy nazwać po 
prostu zbrodnią, niezależnie od jej sprawców.

 Ð Żołnierze 2. Brygady KBW 
w drodze na akcję;  
Bieszczady, 1947 rok Fo
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 Ð Meldunek SB w sprawie 
śmierci Piotra Majchrzaka 
z informacją o pogróżkach 
wobec rodziny zabitego
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Przez 28 lat w powszechnym obiegu  
była wyłącznie jedna wersja śmierci  
dziewiętnastoletniego Piotra Majchrzaka  
z Poznania. Głosiła ona, że chłopak zmarł  
w wyniku dotkliwego pobicia pałkami przez  
funkcjonariuszy Zmotoryzowanych Odwodów  
Milicji Obywatelskiej – mimo że nikt tego  
nie widział ani nie było żadnych dowodów  
potwierdzających tę wersję. Dopiero niecałe  
dwa lata przed przedawnieniem się zbrodni  
okazało się, że fakty dotyczące śmierci pozna-
niaka przeczą obiegowej opinii, iż był on ofiarą 
zbrodni politycznej okresu stanu wojennego.

Zagadka śmierci  
Piotra Majchrzaka
Krzysztof M. Kaźmierczak

W
ieczorem 11 maja 1982 roku w centrum 
Poznania Majchrzak został wylegitymowa-
ny przez funkcjonariuszy ZOMO i dotkliwie 
pobity. Przyczyną pobicia mógł być wpięty 

w ubranie opornik – tak brzmi powszechnie przyjęta wersja 
przyczyn śmierci ucznia technikum ogrodniczego. W różnych 
zestawieniach ofiar stanu wojennego (poczynając od „bibuły” 
w czasach PRL, na Wikipediii kończąc) mowa o tym, że w zaka-
towaniu chłopaka uczestniczyła grupa funkcjonariuszy ZOMO. 
W każdej z odmian tej wersji bezsprzeczny fakt jest tylko jeden: 
Piotr został śmiertelnie ranny, reszta to tylko domniemania. 
W opisach zdarzenia brakuje za to istotnych informacji: że 
chłopaka pobito przy nocnym lokalu, pod którym doszło do bójki 
grupy pijanych osób, i że nie miał na ciele charakterystycznych 
śladów po biciu pałkami, tylko… rany kłute twarzy i uraz głowy 
pochodzący od jednego uderzenia lub upadku.

W złym miejscu, w złym czasie
„Pietja” – jak był nazywany przez przyjaciół – nie pochodził z ro-
dziny zaangażowanej w działalność opozycyjną w stanie wojen-
nym. Sam też nie należał do żadnej antypaństwowej organiza-
cji młodzieżowej. Tak jak wielu jego rówieśników, czytał ulotki, 
słuchał Radia Wolna Europa, nosił opornik będący popularnym 
symbolem sprzeciwu wobec władz i chodził na msze za ojczy-
znę. Nie interesowała się nim Służba Bezpieczeństwa, za to 
cieszył się dużą sympatią kolegów i koleżanek – był dowcipny 

i towarzyski. Jego pasją w ostatnich miesiącach życia było mod-
ne wówczas karate. „Pietja” należał do jednego z dwóch dzia-
łających w Poznaniu klubów uczących tej sztuki walki. W dniu 
pobicia miał przypiętą dużą odznakę klubu karate. Czy miał także 
opornik? Możliwe, ale nie jest tego pewny jego przyjaciel, który 
towarzyszył mu wówczas niemal cały dzień. 

11 maja 1982 roku większość dnia Piotr spędził z koleżan-
kami i kolegami. Wracał do domu wspólnie z przyjacielem, 
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również Piotrem. Rozstali się ok. 21.00 w centrum miasta 
przy ul. Fredry. „Pietja” miał iść na znajdujący się na niej przy-
stanek tramwajowy. Jego przyjaciel pamięta, że gdy się po-
żegnali, nie widział w pobliżu żadnych funkcjonariuszy milicji 
czy ZOMO. Od tego miejsca dziewiętnastolatek przeszedł 
około stu kroków. Znaleziono go w połowie drogi do przy-
stanku – leżał nieprzytomny pod drzewem, na wysokości 
ogródka nocnego lokalu W-Z.

Od 2 maja 1982 roku, kiedy zniesiono godzinę milicyjną, miej-
sce to, tak jak przed stanem wojennym, przyciągało wieczora-
mi miłośników mocnego alkoholu, zabawy tanecznej i striptizu. 
Wieczorny wstęp do W-Z był odpłatny. Przed wejściem do 
lokalu często dochodziło do awantur i bójek między pijanymi 
amatorami nocnej rozrywki. Tak było też w dniu, gdy koło W-Z 
przechodził Piotr Majchrzak.

Tego wieczoru do lokalu chciał wejść wraz z konkubiną Marian 
O., murarz prowadzący prywatną firmę budowlaną. Oboje byli 
pijani, a O. był znany obsłudze z powodu wcześniejszego udzia-
łu w bójce w W-Z. Pracujący tam jako portier emerytowany 
dzielnicowy Stanisław T. zamknął przed pijaną parą drzwi. Pod 
lokalem zebrała się grupa osób, które chciały wejść do środka. 
Doszło do przepychanki. Według zeznań części pracowników 
W-Z to Marian O. był atakującym, według innych bronił się tylko 
przed usunięciem go sprzed drzwi przez innych chętnych do 
wejścia do lokalu. Świadkowie mówili, że wymachiwał teczką 
i czarnym parasolem, zakończonym metalowym szpikulcem 
(12 cm długości). Marian O. twierdził później, że tylko się bronił. 
Kierownik sali polecił wezwać milicję.

Kiedy do lokalu zbliżał się radiowóz milicji, uczestnicy bójki 
uciekli w stronę pobliskiego kościoła. Rozpędzając ich, mili-
cjanci użyli pałek. Zomowcy twierdzili, że dotarli na miejsce, 
gdy pod W-Z nie było już zbiegowiska, a milicja właśnie odjeż-
dżała. Zaczęli legitymować mężczyzn stojących pod kościołem 
i przy lokalu. Dopiero wtedy, jak wynika z relacji świadków, 
pojawił się Piotr. Zomowcy stojący przy kościele zeznali, że 
usłyszeli głośny dźwięk (mogło to być uderzenie o metalowy 
kosz do śmieci). Kiedy się odwrócili, zauważyli nogi wystające 
zza zaparkowanego na chodniku fiata 126p. Najbliżej leżącego 
Piotra stał Marian O.

Chłopak miał zakrwawioną lewą część głowy. Wezwano 
pogotowie. Wokół zebrała się duża grupa gapiów. Kilka osób 
powiedziało, że O. uderzył Piotra parasolem. To samo ludzie 
z tłumu mówili potem personelowi pogotowia, które zabra-
ło dziewiętnastolatka do szpitala. Zomowcy zatrzymali więc 
Mariana O. z konkubiną i zawieźli ich do izby wytrzeźwień.

Rodzina oskarża człowieka z parasolem...
„Świadom odpowiedzialności karnej, stwierdzam, co następuje: 
z polecenia udałem się pod lokal W-Z, gdzie miała miejsce bój-
ka. Po przybyciu stwierdziłem, że na miejscu panuje spokój. Po 
kilku minutach zauważyłem, że będący pod wpływem alkoholu 
Marian O[…] podszedł do przechodzącego koło lokalu ob. Maj-
chrzaka Piotra, którego uderzył parasolem w okolice lewego 

oka, w wyniku czego poszkodowany Majchrzak Piotr doznał 
obrażeń lewej strony twarzy […]” – napisał w notatce służ-
bowej Mieczysław M., odrabiający w ZOMO służbę wojskową.

Piotra operowano, ale nie odzyskał przytomności. Marian O. 
został zwolniony po upływie 48 godzin. Podtrzymywany przy 
życiu za pomocą respiratora „Pietja” zmarł 18 maja. Tego dnia 
sprawę przejął od milicji prokurator Zbigniew Knast. Prowa-
dził ją jako śledztwo własne. Dopiero podczas sekcji zwłok 
okazało się, że Piotr miał pod okiem głęboką ranę o szeroko-
ści 0,5 cm, zadaną narzędziem, które przebiło kość i wniknęło 
do jamy czaszki na głębokość 6 cm. Oprócz niej stwierdzono 
dwie mniejsze rany kłute, otarcie naskórka o średnicy 0,7 cm 
„w połowie małżowiny usznej” i otarcie 1,5 na 4 cm na skro-
ni. Innych obrażeń nie było. Według poznańskich medyków 
dziewiętnastolatek doznał urazu śródmózgowego w wyniku 
uderzenia „narzędziem twardym, tępym”, którym mogła być 
pałka, „względnie od upadku na podłoże”. Jeden z autorów eks-
pertyzy, dr Marian Stochaj, wykluczył, że rana kłuta została 
zadana szpikulcem parasola, chociaż jego średnica (4,5 mm) 
była mniejsza od otworu w kości policzkowej.

Kiedy 20 maja odbył się pogrzeb Piotra, na mieście – za RWE 
– powtarzano, że został on pobity przez oddział ZOMO podczas 
manifestacji. Prawdopodobnie było to rezultatem pomylenia 
sprawy Majchrzaka ze śmiercią starszego o dziesięć lat dzienni-
karza Wojciecha Cieślewicza, śmiertelnie pobitego na tej samej 
ulicy (na innym jej odcinku) po manifestacji 13 lutego 1982 roku.

Chociaż prokuratura miała zeznania kilku osób i notatkę funk-
cjonariusza, wskazujące, że sprawcą pobicia Piotra był Ma-
rian O., to – jak wynika z akt – nawet nie przymierzała się do 
tego, by postawić mu zarzuty. Zrobiono by tak zapewne, gdyby 
celem śledztwa było wybielenie zomowców. Tymczasem pro-
kurator przesłuchał O. dopiero pół roku po śmierci Piotra i to 
nie w charakterze podejrzanego, tylko świadka, a następnie 
umorzył sprawę z braku dowodów.

Chociaż zwolennicy wersji o winie ZOMO twierdzą, że próbo-
wano odpowiedzialność z funkcjonariuszy przerzucić na czło-
wieka z parasolem, to nie ma to potwierdzenia w faktach. To nie 
organy ścigania PRL chciały postawienia Mariana O. przed są-
dem za pobicie Piotra, tylko… rodzina chłopaka i jej pełnomocnik.

„Wszystkie przeprowadzone w sprawie dowody wskazują 
jednoznacznie, że sprawcą uderzenia, które spowodowało upa-
dek syna, a w konsekwencji obrażenia powodujące jego zgon 
był O. […] Naszym zdaniem już zgromadzone dowody pozwalają 
postawić taki zarzut Marianowi O.” – pisali rodzice dziewiętna-
stolatka w 1983 roku w zażaleniu.

Śledztwo wznawiano w czasach PRL dwukrotnie. Za drugim 
razem zomowiec, który napisał notatkę o pobiciu Piotra przez 
O., wycofał się z tego. Po ponownym umorzeniu sprawy w 1984 
roku pełnomocnik rodziców zmarłego, mec. Aleksander Berger, 
nadal jednak przekonywał, iż z „dowodów wynika niezbicie, że 
Marian O. uderzył parasolem Piotra Majchrzaka”, a zomowiec 
zmienił swoje zeznania, by chronić w ten sposób O. przed od-
powiedzialnością karną.
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...a komisja i prokuratura przychylają się  
do tej wersji
Śledztwo umorzono, ale sprawa powróciła w wolnej Pol-
sce. W 1990 roku przed kościołem przy ul. Fredry Solidar-
ność Walcząca postawiła kamień z napisem „Piotr Maj-
chrzak, żył lat 19, zamordowany przez ZOMO”. W marcu 
1991 roku ówczesny minister sprawiedliwości Wiesław 
Chrzanowski otrzymał interwencyjny list od matki tragicz-
nie zmarłego, stwierdzający, że „zomowcy go zabili na scho-
dach kościoła”. Po tym sprawą zajęła się sejmowa Komisja 
Nadzwyczajna do Zbadania Działalności MSW, tzw. komisja 
Rokity (od nazwiska jej przewodniczącego – posła Jana Ro-
kity). Podczas obrad stwierdzono, że prokurator powinien 
postawić zarzut Marianowi O. i ponieść odpowiedzialność 
za takie zaniechanie, a wycofanie się zomowców z zeznania 
wskazującego na odpowiedzialność O. wygląda na wymuszo-
ne. Zwrócono też uwagę na to, że „ostrze parasola miało 
średnicę dużo mniejszą niż przekrój kanału rany”, a mimo 
to biegły wykluczył, że zadano ją parasolem.

Podczas wznowionego śledztwa Prokuratura Woje-
wódzka w Poznaniu bezskutecznie szukała świadków 
pobicia. Powołano dwa zespoły biegłych, badających 
obrażenia, których doznał dziewiętnastolatek. Eksper-
ci z Akademii Medycznej we Wrocławiu uznali, że rany 
pod okiem mogły powstać od ostrza parasola, a naj-
głębsza z nich mogła doprowadzić do „natychmiasto-
wej utraty przytomności i upadku”. Biegli z Akade-
mii Medycznej w Gdańsku także uznali, że rana kłuta 
mogła pochodzić od ostrza parasola, ale stwierdzili, 
że nie można dopatrzyć się bezpośredniego związ-
ku między obrażeniami mózgu a raną kłutą, „nato-
miast można przyjąć związek pośredni w posta-
ci urazu wtórnego, spowodowanego najpewniej 
upadkiem na twarde podłoże”. Przesłuchany szef 
gdańskich ekspertów, prof. Brunon Imieliński, do-
dał, że „rozległość i głębokość obrażeń mózgu 
przemawia[ją] przeciwko możliwości spowodo-
wania ich uderzeniem pałką policyjną. Uderze-
nie takie mogło natomiast spowodować utratę przy-
tomności i upadek przyczyniający się pośrednio do powstania 
takich obrażeń”. Stwierdził zarazem, że upadek mógł być spo-
wodowany także silnym uderzeniem parasolem.

Prokuratura zajęła się też wątkiem rzekomego zastraszania 
matki Piotra. Zeznała ona bowiem, że w czasie, gdy jej syn le-
żał w szpitalu, przyszedł do jej domu „mężczyzna, który okazał 
legitymację SB” i groził, żeby nie wyjaśniać sprawy na własną 
rękę, „bo zginie mój mąż i drugi syn”. Przesłuchano wskazane-
go przez matkę świadka tej rozmowy – przyjaciela jej rodziny, 
Ryszarda B. Nie potwierdził on, że doszło do pogróżek, zeznał 
jedynie, że funkcjonariusz był z milicji i ostrzegał przed samo-
dzielnym ustalaniem przyczyn śmierci Piotra.

Śledztwo umorzono z powodu niewykrycia sprawcy 
przestępstwa. W odpowiedzi na zażalenie rodziców, którzy 

dowodzili, że za śmierć odpowiadają zomowcy, prokurator Bar-
bara Malczewska z Ministerstwa Sprawiedliwości zapewniła, że 
„bardzo szczegółowo badano wszystkie okoliczności związane 
z interwencją milicji, jaka miała miejsce w dniu zdarzenia” i nie 
znaleziono jakichkolwiek dowodów świadczących o tym, by to 
zomowcy pobili Piotra Majchrzaka.

Prokuratura podkreśliła, że mimo wielu apeli nie znaleźli się 
świadkowie wskazujący na odpowiedzialność ZOMO. I tak jest 

 Ð Informacja o śmierci Piotra Majchrzaka  
w drugoobiegowym „Obserwatorze Wielkopolskim”
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do dzisiaj, choć prezentując w ubiegłym 
roku film Pod opieką operacyjną, twier-
dzono, że zostali w nim przedstawie-
ni nieznani naoczni świadkowie pobi-
cia przez ZOMO. Tymczasem w filmie 
występują przesłuchiwani wcześniej 
pracownicy W-Z, którzy wcale nie 
twierdzą, że widzieli pobicie, tylko (na 
podstawie tego, co się mówi) wyra-
żają opinię, że musiała to zrobić milicja. Na doda-
tek osoby te po prostu nie mogły widzieć pobicia, gdyż były 
wówczas wewnątrz lokalu.

Kluczowym dowodem zbrodni ZOMO w filmie ma być przy-
taczana w nim wypowiedź nieżyjącego mężczyzny zaczerpnię-
ta z reportażu radiowego z 2001 roku. Pytany o pobicie przez 
ZOMO naprzeciwko jego domu, przy kościele, powiedział on, że 
je widział, ale wskazał, że stało się to… przed wejściem do W-Z. 
Tymczasem miejsce to jest oddalone o kilkanaście metrów od 
tego, w którym znaleziono rannego Piotra. Poza tym mężczyzna 
mówił w reportażu, że pod lokalem „działy się cuda” i często in-
terweniowała milicja. To samo o powtarzających się awanturach 
pod W-Z mówili w śledztwie inni mieszkańcy okolicznych domów. 
Wspominali o bójkach – śmiertelną ofiarą jednej z nich był żołnierz.

Marian O. – chroniony przez SB?
Co, poza przekonaniem niektórych osób i środowisk, przema-
wia za tym, że Piotra skatowali pałkami zomowcy? Nie ma na 
to dowodów ani nawet żadnych ciągów poszlak wskazujących 
na wiarygodność takiej wersji. Gdyby było inaczej, prokuratura 
nie umorzyłaby w latach dziewięćdziesiątych śledztwa, które, 

zgodnie z życzeniem rodziny, prowadzono pod kątem odpowie-
dzialności funkcjonariuszy. Gdyby były podstawy do tego, by 
uznać, że winne jest ZOMO, wszczęcia śledztwa w tej sprawie 
nie odmówiłaby Okręgowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu przy Instytucie Pamięci Narodowej w Po-
znaniu – uznała ona jednak w 2007 roku, że nie ma powodów 
do traktowania pobicia dziewiętnastolatka jako zbrodni komuni-
stycznej. Gdyby były przesłanki do tego, by uważać, że Piotr zo-
stał śmiertelnie pobity przez ZOMO, nie odrzucono by w sądzie 
okręgowym, a potem apelacyjnym, wniosku rodziny zmarłego 
o milion złotych zadośćuczynienia za jego śmierć. Podczas pro-
wadzonych przez kilkoma laty postępowań sądowych stwier-
dzono, że spośród dwóch wersji pobicia Piotra bardziej wiary-
godna jest ta, że zrobił to Marian O. Przemawia za tym nie tylko 
notatka zomowca, z której się później wycofał, ale też zeznania 
świadków obecnych na miejscu pobicia, m.in. dziennikarza, tak-
sówkarza, pracowników pogotowia – wszyscy oni mówili, że były 
tam osoby, które twierdziły, że widziały, jak O. uderzył Piotra.

Sędziowie, podobnie jak członkowie komisji Rokity, zwrócili 
uwagę na wyjątkowo ulgowe traktowanie O. przez organy ści-
gania PRL. Świadczy o tym przesłuchanie go dopiero po pół roku, 
zwrócenie mu parasola po zwolnieniu go z izby wytrzeźwień 
umożliwiające zmycie z niego śladów krwi (w tamtych czasach 
nie wykonywano badań DNA), niepostawienie zarzutu pobicia 
i brak reakcji na przyjście po pijanemu na wizję lokalną. Być 
może taka niezwykła tolerancja wobec Mariana O. wynikała 
z tego, że mógł on być użyteczny dla SB. Wynajmował miesz-
kanie obcokrajowcom, w tym inwigilowanemu Szwedowi. Zo-
stał wówczas ulgowo potraktowany przez SB – chociaż był 
karany za gwałt, to pozwolono mu na wyjazd zagraniczny. 
Sprawę Szweda zakończono w 1979 roku, ale O. w 1982 
roku mógł być nadal przydatny bezpiece, gdyż miał w rodzi-
nie osobę internowaną, zwolnioną niedługo przez pobiciem 
Piotra i inwigilowaną przez SB.

Pozostaje miejska legenda o dziewiętnastolatku za-
katowanym w Poznaniu przez ZOMO oraz nierozwią-
zana zagadka: kto faktycznie śmiertelnie pobił Piotra 
Majchrzaka?

Krzysztof M. Kaźmierczak – dziennikarz „Głosu Wielkopolskiego”; 
w latach osiemdziesiątych publikował w prasie podziemnej,  
w 2013 roku został uhonorowany przez IPN nagrodą „Świadek Historii”

 Ð Notatki SB w sprawie pogłosek  
dotyczących śmierci Piotra Majchrzaka. 
Czy zakatowanie nastolatka przez ZOMO 
to miejska legenda?
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Sprawa Piotra Majchrzaka jest spektakularnym 
przykładem tego, jak trudno do dziś ustalić i skazać 
wyrokiem sądowym sprawców śmierci ofiary stanu 
wojennego.

W 
majowy wieczór 1982 roku, na dwa dni przed ko-
lejną miesięcznicą wprowadzenia stanu wojen-
nego, dziewiętnastoletni Piotr Majchrzak został 
pobity na jednej z głównych ulic Poznania. Zmarł 

kilka dni później. Mimo trzech opinii biegłych lekarzy, czterech 
śledztw i pięciu rozpraw sądowych od ponad trzydziestu lat nie 
udało się ukarać ani nawet wskazać sprawców.

Dzień po śmierci nastolatka, 19 maja 1982 roku, funkcjonariusz 
Wydziału III Służby Bezpieczeństwa ppor. Waldemar Kazimierczak 
sporządził notatkę na ten temat: „Matka Teresa Majchrzak […] 
twierdzi, że zmarł on na skutek pobicia przez funkcjonariuszy 
ZOMO. […] Dotarła ona do świadków zdarzenia, którzy twierdzą, 

Sprawa śmierci  
Piotra Majchrzaka.  
Fałszerstwa, fakty i kontrowersje
agnieszka Łuczak

że patrol MO zatrzymał go w momencie gdy biegł on na nadjeż-
dżający tramwaj nr 8. Pomiędzy funkcjonariuszami a P. Majchrza-
kiem dojść miało do ostrej wymiany zdań. Funkcjonariusze użyć 
mieli pałek służbowych. Świadkowie twierdzą, że P. Majchrzak 
bronił się, stosując karate (był członkiem klubu karate „Feniks”). 
Po utracie przez niego przytomności funkcjonariusze wezwali 
pogotowie, które odwiozło go do szpitala. Osoby będące świad-
kami zdarzenia w rozmowie z matką P. Majchrzaka zastrzegły, 
że w obawie przed ewentualnymi represjami nie zgodzą się na 
oficjalne przedstawienie wersji zdarzenia”.

W trakcie śledztw prokuratorskich i rozpraw sądowych nie 
udało się uzyskać zeznań żadnego naocznego świadka. Notat-
ka ppor. Kazimierczaka to jedyna znana informacja urzędo-
wa, w której opisano ostatnie chwile życia Majchrzaka, zanim 
stracił przytomność po śmiertelnym pobiciu. Podobnie rela-
cjonowały to zdarzenie poznańskie wydawnictwa podziemne, 
zawsze podkreślając przypadkowy charakter pobicia nasto-
latka przez ZOMO.

 Ð ZOMO czy „człowiek z parasolką? Rekonstrukcja pobicia  
Piotra Majchrzaka przygotowana na potrzeby filmu  
Pod opieką operacyjną w reż. Anny Piasek-Bosackiej
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Nikt nie widział
Majchrzaka pobito w centrum miasta, na ul. Fredry, naprze-
ciwko wielopiętrowej kamienicy, w okolicach restauracji W-Z, 
w której pracowało wiele osób. Z akt śledztwa wynika, że zda-
rzenie musiało widzieć kilkanaście osób. Nikt niczego nie zeznał. 
Nikt nie odpowiedział na apele w prasie.

Przed 21.00 pod restauracją doszło do awantury. Grupa 
osób chciała wejść do środka. Kierownik i portier nie chcieli 
na to pozwolić, gdyż lokal był już pełen ludzi. Niedoszli klienci 
zaczęli się awanturować przed wejściem, aż obsługa wezwała 
milicję. Przyjechała nysa z patrolem ZOMO. Awantura mo-
mentalnie ucichła, a funkcjonariusze rozpoczęli legitymowanie. 
Prawdopodobnie wtedy właśnie zjawił się tam idący do domu 
Piotr Majchrzak.

Czy biegł do tramwaju? Czy miał wpięty w ubranie opornik 
– symbol sprzeciwu wobec stanu wojennego, tak drażniący 
wówczas przedstawicieli władzy? Czy wdał się w utarczkę 
słowną z zomowcami? Nie znamy odpowiedzi na te pytania. 
Z akt śledztwa wynika, że do pobitego, nieprzytomnego, leżą-

cego na ulicy chłopaka zomowcy 
wezwali pogotowie o. 21.05.

Pierwsze śledztwo w tej sprawie prowadził wiceprokurator 
Zbigniew Knast. Początkowo był naoczny świadek pobicia – 
Mieczysław Moder, zomowiec, który tego samego dnia napisał 
notatkę, że widział mężczyznę bijącego Piotra parasolką: „Po 
kilku minutach ponownie zauważyłem, iż ob. będący pod wpły-
wem alkocholu [pisownia oryginalna] O. Marian […] podszedł do 
przechodzącego koło lokalu ob. Majchrzak[a] Piotr[a], którego 
uderzył parasolem”. Jeżeli ta notatka opisuje stan faktyczny, 
to znaczy, że zomowcy biernie przyglądali się, jak na ich oczach 
śmiertelnie pobito człowieka. Później jednak Moder odwołał te 
zeznania, gdyż inaczej musiałby wyjaśnić, dlaczego nie podjął 
interwencji. Obaj zomowcy (Moder i Wojciech Przybyła) stali 
tyłem do zdarzenia i nic nie widzieli – tak zeznają do dziś.

Co zeznał człowiek z parasolką
Wątek człowieka z parasolką pojawił się od razu. Piotr Maj-
chrzak jeszcze leżał na chodniku i oczekiwano na pogotowie, 
gdy funkcjonariusze ZOMO rozpowiadali wśród gapiów, że pobił 
go parasolką stojący w pobliżu mężczyzna – Marian O. Wraz 
z narzeczoną został zawieziony do izby wytrzeźwień, chociaż 
z zeznań świadków wynika, że wypił on w ciągu dwóch godzin 
trzy „pięćdziesiątki” wódki, co nie jest zbyt dużą ilością alkoholu 
dla dorosłego mężczyzny. Parasol – rzekome narzędzie pobicia 
– zabrano do depozytu w izbie wytrzeźwień.

Następnego dnia około 8.00 milicjanci zabrali Mariana O. 
(wraz z parasolką) na Komisariat IV MO w Poznaniu. Parasolka 
trafiła do depozytu milicyjnego, a następnie została załączona 
do sprawy jako dowód rzeczowy; po wszczęciu śledztwa przejął 
ją 20 maja 1982 roku prokurator. 

Przesłuchiwani zomowcy rzucili podejrzenie na jej właścicie-
la. Portier restauracji W-Z (emerytowany milicjant, w młodo-
ści funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa) dzień po pobiciu 
Piotra dwukrotnie złożył zeznania na komisariacie. Za pierw-
szym razem twierdził, że niczego nie widział. Po kilku godzinach 
jednak z własnej inicjatywy wrócił do komisariatu i opowiedział 
o agresywnym osobniku, który wywołał całą awanturę („bił on 
wszystkich przechodzących koło lokalu”). Przypomniał sobie, 
że dwa miesiące wcześniej osobnik ten również się awantu-
rował w holu lokalu i także nie został wpuszczony. Okazano 
mu Mariana O. Portier potwierdził, że to właśnie on. Prze-
słuchano jeszcze kilku pracowników „wuzetki”. Nikt nie wspo-
mniał o agresywnym zachowaniu „mężczyzny z parasolką” 
ani o tym, żeby bił kogokolwiek. Świadkowie pamiętali, że 
w jednej ręce trzymał parasolkę, a w drugiej teczkę. Swoje 
zeznania wszyscy potwierdzili podpisem.

W aktach milicyjnego dochodzenia brakuje jednak najważ-
niejszego – zeznania samego Mariana O. O tym, że tego dnia 
był przesłuchiwany, świadczy podpisana przez milicjanta 
notatka dotycząca „rozpytania” O., który rzekomo stwier-
dził, że uderzył kogoś parasolką. Jednak nie potwierdził 
tych słów podpisem. Czy zeznał coś, czego nie chcieli za-
protokołować milicjanci? Wspomniany milicjant, prze-
słuchiwany później w kolejnym śledztwie, już w latach 

 Ð Rodzina Majchrzaków na wakacjach
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dziewięćdziesiątych, udzielił niezgodnego z prawdą wyjaśnienia 
co do tych braków w dokumentacji służbowej. Jednakże w spra-
wie ewentualnego złożenia przez niego fałszywych zeznań nie 
było prowadzone odrębne postępowanie. „[…] przypominam 
sobie, iż rozpytałem Mariana O., a nie przesłuchałem do proto-
kołu dlatego, że nie znałem rodzaju obrażeń ciała, jakich doznał 
Piotr Majchrzak. […] nie zażądałem od niego również podpisu na 
notatce, bo takiej praktyki nie było”. Zeznanie to jest niezgodne 
z rzeczywistością, albowiem milicjant ten osobiście (12 maja 
1982 roku o 10.00) dowiadywał się o stan zdrowia Piotra Maj-
chrzaka i został poinformowany o jego obrażeniach. W tym 
czasie Marian O. przebywał w Komisariacie IV MO.

Marian O. był idealnym kandydatem na podejrzanego, kilka-
naście lat wcześniej został bowiem skazany sądownie. Proku-
ratura wszczęła śledztwo. W aktach sprawy nie ma nawet cie-
nia podejrzeń prokuratora Knasta wobec zomowców. Zmiana 
zeznania przez Mieczysława Modera (który początkowo twier-
dził, że widział całe zdarzenie) nie pociągnęła za sobą żadnych 
konsekwencji prawnych wobec niego. Przesłuchano czterech 
funkcjonariuszy ZOMO – nic nie widzieli, zajęci legitymowaniem 
obywateli. Odwrócili się dopiero na odgłos uderzenia i zobaczy-
li mężczyznę z parasolką obok leżącego na ziemi Majchrzaka. 
Prokurator dał wiarę ich słowom. W śledztwie rozbudowano 
wątek pobicia parasolką – mimo że wydaje się dość dziwne, że 
Marian O. odważył się zaatakować w obecności zomowców. 
Wprawdzie świadkowie zeznają o obecności licznych funkcjo-
nariuszy milicji i Wojskowej Służby Wewnętrznej w miejscu 
zdarzenia, ale ten wątek został niemal całkowicie pominięty 
przez prokuratora. Tymczasem na rozwijanie wersji z para-
solką były zbyt słabe dowody, aby sporządzić akt oskarżenia. 
Analiza laboratoryjna kilkunastocentymetrowego metalowe-
go szpikulca parasola nie wykazała śladów krwi, a sekcja zwłok 
wykluczyła go jako narzędzie zbrodni – trzy rany kłute pod 
okiem ofiary były wprawdzie głębokie, lecz zbyt wąskie. Biegły 
z Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Poznaniu 
nie wykluczył natomiast pałki milicyjnej jako narzędzia, którym 
zadano ciosy w głowę. Jest to jedyna ekspertyza sporządzona 
na podstawie sekcji zwłok.

Prokuratura nie stwierdza przestępstwa
W sierpniu 1982 roku teza o pobiciu parasolką została propa-
gandowo nagłośniona w prasie resortowej. W tygodniku MO 
„W Służbie Narodu” Marcin Borowicz w artykule Pałką czy 
parasolką napisał: „Piotr Majchrzak nie został uderzony przez 
funkcjonariusza ZOMO i nie pałką, ale parasolką przez pijanego 
osobnika o nazwisku zaczynającym się na literę O”.

Śledztwo zaczęło zmierzać w stronę umorzenia. Jedyny za-
chowany w aktach protokół przesłuchania Mariana O. nosi datę 
18 listopada 1982 roku. Zeznał on, że w czasie szamotaniny pod 
restauracją „parasolem raczej nikogo nie uderzył, choć wyklu-
czyć tego nie może”, oraz że później nie widział nikogo leżącego 
na chodniku. Następnego dnia prokurator umorzył sprawę „wo-
bec braku dostatecznych dowodów popełnienia przestępstwa”.

Stworzenie wątku z parasolką i brak zeznań naocznych 
świadków wystarczyły do rozmycia śledztwa. Trzeba podkre-
ślić, że wątek parasolki podnosiły wyłącznie osoby związane 
z MSW – funkcjonariusze ZOMO, milicjanci (w tym jeden eme-
rytowany) i resortowy dziennikarz.

A zatem śmiertelne pobicie Piotra Majchrzaka nie było na-
wet udowodnionym przestępstwem, podobnie jak ponad sto 
innych niewyjaśnionych śmierci w latach osiemdziesiątych. 
Zwrócił na to uwagę Komitet Helsiński, który od początku 
stanu wojennego w Polsce zbierał informacje o przypadkach 
przemocy i o aktach bezprawia dokonywanych za przyzwole-
niem władzy. W raporcie komitetu stwierdzono, że w Polsce 
podczas stanu wojennego powstał mechanizm służący zapo-
bieganiu postawienia przed sądem funkcjonariuszy, którzy 
spowodowali śmierć innych osób podczas pełnienia obowiąz-
ków służbowych. Tego rodzaju sprawy umarzano z powodu 
„niewykrycia sprawców” lub stwierdzenia, że śmierć nastąpiła 
na skutek „nieszczęśliwego wypadku”.

Nagroda dla zomowca
Według prokurator i sędziów w III RP na taki wynik śledztwa 
w sprawie Majchrzaka wpłynęły błędy zomowców (Mieczy-
sława Modera, Roberta Gajdy, Wojciecha Przybyły i Pawła 
Rutkiewicza), którzy nie spisali personaliów świadków i nie 
zabezpieczyli parasola. Co ciekawe, w aktach osobowych tych 
funkcjonariuszy nie ma śladu konsekwencji służbowych – opinie 
o nich są bardzo dobre. W dodatku Gajda kilka dni po śmierci 
Majchrzaka otrzymał 2 tys. zł nagrody za „sumienne wykony-
wanie obowiązków służbowych”. Po zakończeniu odbywania 
służby wojskowej w szeregach ZOMO trzej z nich otrzymali 
możliwość pozostania w milicji. Moder i Gajda z niewielkimi 
przerwami kontynuowali karierę w resorcie, także po zmia-
nach w 1990 roku. Mieczysław Moder na początku 1989 roku 
przeszedł do pracy w Wydziale „T” Służby Bezpieczeństwa 
Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Poznaniu. 
Został zatrudniony na wniosek noszącego takie samo nazwi-
sko naczelnika wydziału, ppłk. Tadeusza Modera. Natomiast 
Rutkiewicz w 1991 roku został przyjęty do policji. 

Majchrzakowie nie pogodzili się z decyzją o umorzeniu. 
W rzeczywistości prawnej stanu wojennego jedyną skutecz-
ną strategią mogło być uwypuklenie w zażaleniu na działania 
prokuratury wątku kryminalnego (pobicie parasolką) i żądanie 
ponownego śledztwa. Jakikolwiek aspekt polityczny (wskazanie 
funkcjonariuszy ZOMO) z pewnością skutkowałby odmową. 
Strategia adwokata okazała się skuteczna i zażalenia rodziny 
zostały przyjęte. Kolejne dwa śledztwa (w 1983 i 1984 roku), 
mimo że zakończone umorzeniem, przyniosły jednak więcej 
informacji (m.in. przeprowadzono wizję lokalną i ustalono, co 
się działo z parasolem).

Komisja Rokity
Po wyborach w 1989 roku sprawami ofiar MSW zajęła się 
sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. Działalności Ministerstwa 



36 sPoRy histoRyKów

Spraw Wewnętrznych w latach 1981–1988, kierowana przez 
posła Jana Rokitę. Nie otrzymała ona specjalnych uprawnień 
śledczych ani dostępu do archiwów MSW. Mogła jedynie ana-
lizować akta śledztwa.

W sprawie Piotra Majchrzaka ustaliła, że Mariana O. po-
traktowano zbyt ulgowo, i nakazała jej ponowne rozpatrzenie. 
Poleciła też sprawdzić, czy śmierć nastolatka miała związek 

z obecnością funkcjonariuszy ZOMO i WSW, oraz ustalić, ilu 
z nich brało udział w zajściu. 

Wznowione śledztwo przyniosło nowe wątki. W 1992 roku 
eksperci z Wrocławia (a w zasadzie tylko dr hab. Barbara Świą-
tek) wyłącznie na podstawie dawnej dokumentacji z Pozna-
nia uznali, że śmierć spowodowało ostrze parasola. Opinii nie 
podpisał jednak ani drugi z członków Zespołu Opiniującego, 
dr hab. Jerzy Wroński, ani kierownik Zakładu Medycyny Sądo-
wej, co powoduje, że w świetle obowiązujących do dziś przepi-
sów opinia ta jest nieważna (art. 177 par. 1 ówczesnego KPK). 
Nie powinna zatem zostać wykorzystana przez prok. Danutę 
Profaskę jako materiał dowodowy w sprawie. 

Opinię tę podważył biegły z Poznania, który przeprowadził 
w 1982 roku badania z autopsji, twierdząc, że dokonano nadin-
terpretacji sporządzonej przez niego dokumentacji. Trzecią eks-
pertyzę wydali biegli z Gdańska, którzy za bezpośrednią przyczynę 
obrażeń mózgu uznali „bezwładny upadek do tyłu na twarde pod-
łoże” na skutek ciosu zadanego np. parasolem lub pałką milicyjną. 
Mimo opinii, które dopuszczały parasol jako narzędzie zbrodni, 
prokurator nie sformułowała nawet podejrzeń wobec Mariana O. 
– materiał dowodowy był niewystarczający. Ustalenie, którzy inni 
funkcjonariusze ZOMO i WSW brali udział w zdarzeniu, okazało 
się niemożliwe, gdyż dokumentacja służbowa została zniszczona. 
Śledztwo umorzono w 1992 roku, stwierdzając, że wskazanie 
sprawcy przestępstwa jest niemożliwe.

Prawo dziurawe jak szwajcarski ser
Sprawa Piotra Majchrzaka wymyka się obowiązującemu w Pol-
sce prawu. Aby uzyskać zadośćuczynienie (tzw. ustawa lutowa 
z 1991 roku) lub status ofiary zbrodni komunistycznej (ustawa 
o IPN z 1998 roku), trzeba wykazać związek represji z działal-
nością polityczną. A zatem np. udowodnić, że pobicie Piotra 
przez ZOMO miało związek z wpiętym w ubranie opornikiem. 
Na to zaś nie ma żadnych dowodów.

W 2007 roku prokurator IPN odmówił wszczęcia śledztwa 
w sprawie śmierci Piotra Majchrzaka. Uzasadnił to brakiem 
„nowych źródeł dowodowych, a zwłaszcza świadków i dokumen-
tów, które mogły skutkować podjęciem prawomocnie umo-
rzonego w dniu 28 X 1992 r. śledztwa”. Decyzję tę zaskarżyli 
rodzice Piotra Majchrzaka. Sąd Okręgowy w Poznaniu w 2008 
roku utrzymał ją jednak w mocy.

Rodzina Majchrzaków konsekwentnie dąży do wyjaśnienia 
sprawy. Jedynym prawnym rozwiązaniem jest wystąpienie o za-
dośćuczynienie za spowodowanie śmierci syna przez organy 
ścigania PRL. W 2011 roku zeznania przed sądem złożyli (prze-
słuchiwani po raz pierwszy w III RP) Marian O. i Lidia S. (towarzy-
sząca mu podczas zajścia w 1982 roku), twierdząc zgodnie, że 
„znajdowali się nie w miejscu wskazanym przez funkcjonariuszy 
[…] ale z dala od miejsca, w którym upadł pokrzywdzony”, oraz że 
„[…] na ulicy co pół metra stali milicjanci z długimi pałkami w ręce, 
[…] pod lokalem W-Z była »rąbanka«”, oni zaś szli na tramwaj 
i wcale nie mieli zamiaru wejść do lokalu W-Z. Sąd nie uznał ich 
zeznań za wiarygodne. Kolejne orzeczenia pięciu sądów oddaliły 
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wniosek rodziny o zadośćuczynienie, sędziowie nie wy-
kluczyli jednak, że Piotr Majchrzak został pobity ze 
skutkiem śmiertelnym przez funkcjonariuszy ZOMO 
– jest to cały czas jedna z dwóch prawdopodobnych 
wersji wydarzeń. 

Drugą wersję opisuje w artykułach prasowych 
badający sprawę od lat Krzysztof M. Kaźmierczak. 
Według niej faktyczny jakoby sprawca, Marian O., 
uniknął w latach osiemdziesiątych odpowiedzialno-
ści karnej, gdyż był przydatny SB. Nie znajduje ona 
jednak potwierdzenia w dokumentach IPN. Marian 
O. miał jakoby pomagać bezpiece w uzyskiwaniu 
informacji o Svenie Wernersonie, szwedzkim lek-
torze pracującym na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza, który wynajmował rzekomo u niego 
pokój. O. mieszkał przy ul. Grunwaldzkiej. Tym-
czasem z zachowanych w całości dokumentów 
(kwestionariusz ewidencyjny „Nordyk”) wynika, 
że Szwed mieszkał przy ul. Szamotulskiej, w lo-
kalu należącym do uniwersytetu (takie były zresztą warunki 
podpisanej z nim umowy – UAM zapewniał mieszkanie). Wśród 
zgromadzonych o Wernersonie informacji nie ma żadnego 
donosu na jego temat. Nie pojawia się też w tym rozpraco-
waniu w żadnym kontekście nazwisko Mariana O. Co ciekawe, 
według materiałów operacyjnych, Sven Wernerson opuścił 
Polskę w 1978 roku, cztery lata przed pobiciem Piotra Maj-
chrzaka. Również w zapisach ewidencyjnych dotyczących Ma-
riana O. w archiwach IPN nie ma informacji o jego związkach 
z SB. Gdyby w jakikolwiek sposób był użyteczny SB, zostałoby 
to utrwalone w esbeckich kartotekach. Fakt, że ów cudzozie-
miec przekazał mu formalne zaproszenie do Szwecji, jest jedy-
nym punktem, w którym losy tych dwóch postaci się stykają 
(w podaniu o paszport znajduje się wprawdzie wpis, że jego 
przyjaciel Sven Wernerson wynajmuje u niego pokój). Marian O. 
otrzymał jednorazowo paszport (w rejestrze skazanych recy-
dywistów i przestępców nie figurował) i pojechał do Szwecji na 
jeden dzień w 1977 roku. Tak krótki wyjazd przypomina bardziej 
wypad turystyczno-handlowy niż realizację przedsięwzięć SB. 
Szczególnie że Szwed mieszkał w Holmsjö oddalonym od Ystad 
(dokąd pojechał O.) ok. 200 km. Nie ma zatem żadnych podstaw 
źródłowych wskazujących na ochronę Mariana O. przez SB.

Przeciwko wersji śmiertelnego pobicia Majchrzaka para-
solką świadczy także opisana powyżej decyzja prokuratury 
z 1992 roku. Gdyby sprawa była czysto kryminalna, a dowo-
dy rzeczowe oczywiste, prokuratura oskarżyłaby Mariana O. 
Tak się jednak nie stało. Dwa lata wcześniej zlikwidowano SB 
i ewentualne chronienie go nie mogło mieć już miejsca.

Ofiara stanu wojennego
Do naocznego świadka pobicia dotarły w 2001 roku dzienni-
karki radiowe Maria Blimel i Wanda Wasilewska. To mieszka-
niec kamienicy położonej naprzeciwko restauracji W-Z, który 
widział, jak zomowcy pobili Piotra Majchrzaka. Gdy w 2009 

roku doszło do rozpraw sądowych, świadek ten już jednak nie 
żył. Sędziowie wysłuchali jego nagranej opowieści, która jest 
dość lakoniczna i nie została uwzględniona przez nich jako wy-
starczający dowód rzeczowy.

Następnie sprawą zajęła się reżyserka Anna Piasek-Bosacka, 
autorka filmu Pod opieką operacyjną. Dotarła do kolejnych na-
ocznych świadków pobicia przez ZOMO. Dowiedziała się o za-
straszaniu przez władze, o zmuszaniu do zmiany zeznań. Roz-
mawiała z pracownikami restauracji W-Z, którzy, nawet jeśli 
byli zamknięci w lokalu, mogli wszystko zobaczyć przez ogromne 
okna. Świadkowie ci są wiarygodni, uczestniczyli w wizji lokal-
nej w śledztwach prowadzonych w latach osiemdziesiątych. 

W rozumieniu historyków Piotr Majchrzak jest ofiarą stanu 
wojennego. Uznaje się za nie zarówno te osoby, które poniosły 
śmierć wskutek brutalności funkcjonariuszy MSW, jak i zamor-
dowane w wyniku celowych działań operacyjnych SB. Śmierć 
tych ludzi była wynikiem poczucia bezkarności i postawienia 
ponad prawem wszystkich funkcjonariuszy resortu w cza-
sie stanu wojennego, a prowadzone śledztwa były umarzane.

Sprawa Piotra Majchrzaka ma bez wątpienia kontekst po-
lityczny – wszystko wskazuje na to, że zginął w wyniku pobicia 
przez funkcjonariuszy MSW/ WSW, a rodzinie uniemożliwiono 
ukaranie sprawców (lub sprawcy) jego śmierci. Uniemożliwienie 
rodzicom wyjaśnienia prawdy o tym, kto zabił ich syna, było bez-
prawnym działaniem państwa oraz łamaniem praw człowieka 
i nawet jeśli nie można skazać winnych tej śmierci, to trzeba 
o tym pamiętać. Kontekst polityczny ma także prezentowana 
w poznańskiej gazecie hipoteza „mężczyzny z parasolką” (jeśli 
faktycznie był przydatny SB i dlatego chroniony przez władze). 
Można spierać się o przebieg wydarzeń, ale nie zmienia to faktu, 
że Piotr Majchrzak jest ofiarą stanu wojennego.

dr Agnieszka Łuczak – historyk, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej 
IPN w Poznaniu

 Ð Uroczystości pogrzebowe
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 Ð Iwan Kedryn w USA, lata siedemdziesiąte XX wieku

Większość wolnego spo
łeczeństwa ukraińskie
go [tj. w diasporze] już 
zrozumiała, że prze

szłość należy do historii, a przyszłość 
wymaga współpracy z wszystkimi ucie
miężonymi w imperium [sowieckim] 
narodami, a przede wszystkim współ
pracy Ukraińców z Polakami”. Takie 
słowa pojawiły się w 1984 roku na ła
mach ukazującego się w New Jersey 
w USA ukraińskiego dziennika „Swo
boda”. Wyszły one spod pióra „patriar
chy ukraińskiej żurnalistyki” Iwana 
Kedryna-Rudnyckiego. Padły po po
nad sześćdziesięciu latach jego dzien
nikarskiej oraz politycznej działalno
ści w Polsce i Stanach Zjednoczonych. 
Towarzyszył tej refleksji gorzki wyrzut 
pod adresem Polaków, którzy po prostu 
Rudnyckiego rozczarowali.

Iwan Ołeksandr Rudnycki (1896– 
–1995), brat Mileny (posłanki na sejm), 
Antona (muzyka), Mychajły (literatu
roznawcy) i Wołodymyra (prawnika), 
wychował się w Galicji i pierwszą część 
swojego dorosłego życia spędził w Pol
sce. Zawsze bliskie były mu problemy 
II Rzeczypospolitej i polskich współ
obywateli. Prawdopodobnie pierwszym 
przejawem jego współpracy z Polakami 
było zaangażowanie się w latach dwu
dziestych w utworzenie przy polskiej 
armii sportowej ukraińskiej organizacji 
młodzieżowej „Łuhy” na czele z Ro
manem Daszkewyczem. Jako dzienni
karz uznanego dziennika ukraińskie
go „Diło” we Lwowie, korespondent 
Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentar
nej (URP), potem publicysta „Krakiw
skich Wisti” w Generalnym Gubernator
stwie, a także pracownik wspomnianej 
już „Swobody” – niezwykle często od
nosił się do zagadnień polsko-ukraiń
skiego porozumienia.

„

W poszukiwaniu 
porozumienia
Mariusz sawa

Przez niemal całe  
życie Iwan  
Kedryn-Rudnycki  
angażował się na 
rzecz współpracy 
Ukraińców z Polakami. 
Umierał w przeświad-
czeniu, że nie udało 
się osiągnąć na tym 
polu przełomu.
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W
 Ð Student Iwan Rudnycki, Wiedeń,  

lata dwudzieste XX wieku

Zdrada w Rydze
Na jego podejściu do Polaków i ich in
tencji znacząco ciążyło doświadczenie 
polsko-ukraińskiego porozumienia Pił
sudski–Petlura z kwietnia 1920 roku 
i późniejszego o niespełna rok traktatu 
w Rydze, zawartego pomiędzy Polską 
a Rosją i Ukrainą Sowiecką. W Rydze 
– napisał po latach Kedryn-Rudnycki 
– „strona polska i strona rosyjska po
rozumiały się kosztem strony ukraiń
skiej”. Publicysta podkreślał wręcz, że 
Polacy zdradzili swojego ukraińskiego 
sojusznika, godząc się na włączenie 
Ukrainy do ZSRS. Trzeba jednak pa
miętać, że nie wszyscy Ukraińcy zga
dzali się z Kedrynowym podejściem do 
traktatu ryskiego i jednoznacznie nega
tywną oceną postawy Polaków. 

Normalizacja
Jednym z najbardziej charakterystycz
nych elementów przekonań Kedryna
-Rudnyckiego był jego antysowietyzm. 
Zbliżenia Polski do Rosji Sowieckiej za
wsze potępiał i nawoływał kolejne rządy 
II RP do uprzedniego porozumienia się 
z krajowymi mniejszościami narodowy
mi niechętnymi komunizmowi, w tym 
kilkumilionową mniejszością ukraińską, 
reprezentowaną m.in. przez ugodowo na
stawione Ukraińskie Zjednoczenie Naro
dowo-Demokratyczne (UNDO). 

Jako korespondent URP i członek 
UNDO – na prośbę przewodniczącego 
partii Dmytra Lewyckiego – spotkał się 
ze Stanisławem Thuguttem, politykiem 
PSL „Wyzwolenie”, opozycyjnego wo
bec związanego z Piłsudskim obozu sa
nacji, i zaproponował zawarcie sojuszu. 
Wierzył, że w ten sposób można by sku
teczniej nakłaniać polski rząd do podej
mowania działań przeciwko Związko
wi Sowieckiemu i polepszeniu sytuacji 
mniejszości ukraińskiej w kraju. Poro
zumienie nie doszło jednak do skutku. 
Inicjatywę przejął poseł UNDO Ostap 
Łucki, który rozpoczął nieformalne roz
mowy z Marianem Zyndramem-Kościał
kowskim, od 1934 roku ministrem spraw 
wewnętrznych. W maju 1935 roku doszło 
do spotkania we Lwowie, podczas któ
rego Ukraińcy zażądali m.in. ustępstw 

mokracji”. Wraz z Piotrem Duninem
-Borkowskim w drugiej połowie lat 
trzydziestych w jednej z lwowskich 
restauracji Kedryn-Rudnycki organi
zował spotkania dziennikarzy oraz po
lityków. Z polskiej strony brali w nich 
udział również endecy czy członkowie 
Polskiej Partii Socjalistycznej. Zarów
no zaangażowanie w tzw. normalizację, 
jak i wspomniane zebrania spotykały się 
czasem z ostrą oceną społeczności ukra
ińskiej zza oceanu, która widziała w tym 
przejaw słabości i hańby.

Plany powołania oddolnej organiza
cji społecznej przerwała wojna. Po jej 
wybuchu Kedryn-Rudnycki publikował 
w „Krakiwskich Wistiach”, ukraińskiej 
gazecie wychodzącej pod nadzorem hit
lerowskim w Generalnym Gubernator
stwie, ale w 1940 roku zamilkł jako pub
licysta aż do zakończenia wojny.

Emigrant
Z kwestią porozumienia polsko-ukraiń
skiego ponownie przyszło się zmierzyć 
emigrantom wywodzącym się z obu na
rodów po wojnie. Poza dawnymi zaszłoś
ciami sytuację komplikowały pamięć 
o rzezi wołyńsko-galicyjskiej i nowe gra
nice Polski. Można powiedzieć, że właś
nie kwestia porozumienia zdominowała 
polsko-ukraińską dyskusję toczoną w dru
giej połowie lat czterdziestych na łamach 

w dziedzinie szkolnictwa, dostępu do 
urzędów i zobowiązali się do udziału 
w wyborach parlamentarnych, co ozna
czało wsparcie obozu sanacji i przeforso
wanej przezeń konstytucji kwietniowej. 
Rudnycki był rozgoryczony niespełnie
niem obietnic (np. nie reaktywowano 
gimnazjum w Tarnopolu), co podsumo
wał w 1940 roku: „Okazało się, iż cały 
»normalizacyjny« szum potrzebny był 
Polakom wyłącznie tylko dla kompro
misu wyborczego, poza którym innego 
poważnego kompromisu nie chcieli”.

„Białe kruki”
Rudnycki marzył o powołaniu oddolnej 
organizacji społecznej złożonej z Pola
ków, która zaświadczyłaby przed rządem, 
że nie wszyscy Polacy wspierają jego 
politykę mniejszościową. Jednak tylko 
w wąskim gronie znajdował odpowied
nich partnerów – byli to m.in.: Leon Wa
silewski, Piotr Dunin-Borkowski, Olgierd 
Górka, Tadeusz Hołówko, Jerzy Gie
droyc. W 1977 roku w „Kulturze” ukra
iński dziennikarz użył terminu „białe kru
ki” właśnie na określenie „tych Polaków, 
którzy w latach 1919–1939 ustosunkowa
li się krytycznie, a niekiedy wręcz wro
go do polityki narodowościowej rządów 
warszawskich, co było tym bardziej zna
mienne, że przeczyło ogólnym nastrojom 
społeczeństwa polskiego, kształtowanym 
pod wpływem ideologii Narodowej De

 Ð Iwan Kedryn-Rudnycki tuż po  
II wojnie światowej
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prasy zachodnioniemieckiej. Rudnycki 
przyglądał się debacie. Z czasem zabrał 
w niej głos, lecz wcześniej podjął kon
kretne działania polityczne.

W 1944 roku Kedryn-Rudnycki wraz 
z żoną Marią uciekł przed nadciągają
cym frontem z Krakowa do Austrii, gdzie 
zatrudnił się w męskim gimnazjum jako 
nauczyciel literatury i języka niemieckie
go. W końcu października 1945 roku udał 
się do Rzymu na spotkanie z greckokato
lickim biskupem Iwanem Buczką. Przy 
okazji prezydent Ukraińskiej Republiki 
Ludowej na uchodźstwie Andrij Liwy
cki zlecił mu przeprowadzenie rozmów 
i przekazanie listu polskiemu ambasa
dorowi Stanisławowi Janikowskiemu, 
reprezentującemu emigracyjny rząd RP 
w Londynie. Rudnycki miał przekonać 
Janikowskiego do podpisania wspól
nej antysowieckiej deklaracji i dołączyć 
swój memoriał Polsko-ukraiński prob-
lem po II wojnie światowej. W dokumen
tach ukraińskich postulowano m.in., by 
kwestię wschodniej granicy Polski od
łożyć na później: oddać ją pod rozwa
gę przyszłym niepodległym rządom obu 
państw. Wypracowano co prawda kilka 
sformułowań, które mogłyby Ukraińców 
w pewnym stopniu zadowolić (np. uzna
nie URL), ale ostatecznie misja Kedryna
-Rydnyckiego nie przyniosła zamierzo
nego rezultatu. Janikowski wycofał się 
z jasnego wypowiadania się w jakichkol
wiek kwestiach, szczególnie tych zwią
zanych z granicą. Stanowisko polskiego 
rządu w Londynie było bowiem wobec 
porządku jałtańskiego zdecydowanie kry
tyczne, a wspierały je też polskie instytu
cje emigracyjne.

Mikołajczyk  
– próba porozumienia
Po kilkuletnim pobycie w Austrii Ke
dryn-Rudnycki wraz z falą ukraińskich 
uchodźców politycznych wyemigrował 
w 1949 roku do Stanów Zjednoczonych. 
Andrij Liwycki namówił go do spotkania 
ze Stanisławem Mikołajczykiem, byłym 
prezesem Polskiego Stronnictwa Ludo
wego i wicepremierem w Tymczaso
wym Rządzie Jedności Narodowej, a od 
jesieni 1947 roku emigrantem. Nastroje 

wśród ukraińskiej diaspory wobec pol
skiego ludowca były raczej przychylne 
i tym cieplejsze, im częściej był atako
wany przez środowiska polskie. Ukraińcy 
z kręgu URL wyczuwali, że Mikołajczyk 
może pozytywnie odnieść się do kwestii 
granicy. Liwycki liczył też na dotarcie do 
powstałego w połowie 1949 roku Komi
tetu Wolnej Europy, finansowanego przez 
Amerykanów, z którymi Mikołajczyk był 
w dobrych stosunkach. W obecności mi
nistra spraw zagranicznych emigracyj
nego rządu URL Stepana Witwyckie
go Kedryn-Rudnycki spotkał się z nim 
w Waszyngtonie i Nowym Jorku. Mi
kołajczyk jednak nie wyraził zgody na 
polsko-ukraińską deklarację współpracy, 
ponieważ – jak to określił – „rodacy już 
raz ogłosili go zdrajcą”.

Kolejne spotkanie Kedryna-Rudnyc-
kiego z Mikołajczykiem miało nastąpić 
pod koniec 1950 roku. Ukraińcy usilnie 
starali się dotrzeć do Unii Europejskich 
Federalistów – organizacji zrzeszającej 
zwolenników integracji europejskiej 
w formie federacji – w ramach powoła
nej w grudniu 1948 roku Komisji ds. Inte
gralności Europy. Stanisław Mikołajczyk 
natomiast wciąż cieszył się popularnoś
cią, uzyskał możliwość wypowiedzi 
w „Głosie Ameryki” i wszedł do Komi
tetu Wolnej Europy. Polacy mieli w UEF 
aż dwie organizacje: Związek Polskich 
Federalistów oraz Unię Polskich Federa
listów. To dla Ukraińców, zjednoczonych 
krótko wcześniej w 1948 roku w ramach 
Ukraińskiej Rady Narodowej (rodzaj 
emigracyjnego parlamentu), było szczy
tem pragnień. Politycy ukraińscy chcieli 
wysondować przez Mikołajczyka nastro
je Polaków w kraju i ich poparcie dla rzą
du londyńskiego oraz przekonać się, czy 
byłby on reprezentatywnym ośrodkiem 
politycznym do prowadzenia rozmów. 
Prawdopodobnie do spotkania obu poli
tyków jednak nie doszło.

Publicystyka i konferencje
Rudnycki nie przejął się zbytnio założo
nym w połowie lat pięćdziesiątych w No
wym Jorku przez Klaudiusza Hrabyka 
Towarzystwem Polsko-Ukraińskim. Brał 
co prawda udział w spotkaniach organi

zacyjnych, podziwiał wydawane przez 
Hrabyka „Słowo Polskie”, ale ten wciąż 
pozostawał dla niego wojowniczym en
dekiem, któremu nie potrafił zaufać. Bar
dziej otwarty na tego rodzaju współpracę 
był Iwan Łysiak-Rudnycki, siostrzeniec, 
dzięki któremu Kedryn-Rudnycki nawią
zał kontakt z Jerzym Giedroyciem, znajo

 Ð Iwan Kedryn-
-Rudnycki podczas 
wystąpienia  
w Stanach  
Zjednoczonych
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mym sprzed wojny. Rudnycki planował 
zająć się prowadzeniem działu ukraiń
skiego w wydawanej przez Giedroycia 
pod Paryżem „Kulturze”, lecz skończy
ło się na opublikowaniu tylko jednego 
(wspomnianego wyżej) artykułu w 1977 
roku. Planował również przeprowadzić 
i opublikować u Giedroycia wywiad 
z hierarchą prawosławnym Mstysławem 
Skrypnykiem, jednak nie doszło to do 
skutku.

W latach siedemdziesiątych Rudnycki 
skupił się na polityce i publicystyce. Był 
przewodniczącym ukraińskiego quasi
-parlamentu, pracował w „Swobodzie”, 
a oprócz tego zajmował się promocją 
ukraińskiego malarstwa w USA i Ka
nadzie. Wciąż jednak podejmował wy
siłki na rzecz porozumienia z Polakami, 

choć już nie w działalności politycznej, 
lecz tylko jako publicysta i uczestnik 

konferencji naukowych. W swojej 
książce Życie, wydarzenia, ludzie 
z 1976 roku wydał dokumenty 
porozumień AK/WiN z Ukraiń

ską Powstańczą Armią z maja 1945 

w polskim konsulacie w Nowym Jorku. 
Rudnycki spotkał wtedy Mariana Gołę
biewskiego, który z polskiej strony sfina
lizował porozumienia AK/WiN z UPA.

Iwan Kedryn-Rudnycki zmarł w New 
Jersey w 1995 roku. Odszedł w prze
świadczeniu, że – mimo jego wysiłków 
– relacje polsko-ukraińskie nie poprawiły 
się znacząco. Sądził, że Ukraińcy, choć 
w 1991 roku uzyskali niepodległość, nie 
byli traktowani jako równorzędny partner 
polityczny, ba – nawet pełnoprawny na
ród. Wcześniej nie pogodził się z twier
dzeniem, że Galicja Wschodnia ze Lwo
wem po II wojnie światowej należy się 
jedynie Polakom. Miał też świadomość, 
że za czasów Związku Sowieckiego au
tentyczne porozumienie nie było możliwe 
z powodu politycznego i światopoglądo
wego rozbicia ukraińskiej emigracji, dla 
której większym problemem była Ukra
ina Sowiecka niż dialog z Polakami. 
Korzystałem z zasobów archiwalno- 
-bibliotecznych Towarzystwa Naukowego 
Szewczenki w Nowym Jorku oraz  
Ukraińskiego Wolnego Uniwersytetu  
w Monachium.

Wszystkie zdjęcia pochodzą ze zbiorów  
Naukowego Towarzystwa Szewczenki  
w Nowym Jorku

Mariusz Sawa – historyk, pracownik Oddziałowego 
Biura Edukacji Publicznej IPN w Lublinie

roku. W 1984 roku z entuzjazmem przyjął 
wizytę Józefa Iranka-Osmeckiego z Roz
głośni Polskiej Radia Wolna Europa. Jed
na z ostatnich emigracyjnych konferencji 
poświęconych stosunkom polsko-ukra
ińskim odbyła się 12 kwietnia 1991 roku 

 Ð Z żoną Marią



wydarzyło się w XX wieku42

2525marca 1982 roku 
a m e r y k a ń s k a 
Centralna Agen
cja Wywiadow

cza (CIA) przygotowała raport zatytuło
wany Perspektywy Polski na najbliższe 
12–18 miesięcy. Wynikało z niego, że 
wprowadzenie stanu wojennego umoż
liwiło gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu 
osiągnąć „cele minimalne”: przywrócić 
centralną kontrolę polityczną, zdławić 
Solidarność oraz utrzymać „porządek 
publiczny”. Twórcy raportu przewidywa
li jednak zmianę tego stanu: „W najbliż
szych miesiącach istnieje duże ryzyko 
wybuchów spontanicznych zamieszek. 
Ponieważ wśród Polaków rozpowszech
nione jest przekonanie, że wraz z ociepla
niem się pogody pojawi się więcej otwar
tego oporu, może to faktycznie zachęcić 
niektórych do gwałtownych czynów”.

Po przeciwnej stronie żelaznej kurty
ny tok rozumowania był podobny. Szef 
dyplomacji ZSRS Andriej Gromyko oraz 
jeden z głównych radzieckich ideologów 
Michaił Susłow zgodnie twierdzili, że 
operacja „przywracania ładu i porządku” 

nie jest jeszcze w PRL przeprowadzona 
do końca, bo niektórzy wrogowie ustroju 
skryli się w podziemiu i należy oczeki
wać z ich strony „prób odwetu i kontr
ataku”. Także sam gen. Jaruzelski, kiedy 
w marcu 1982 roku gościł w Moskwie, 
podczas spotkania z sowieckim przy
wódcą Leonidem Breżniewem przyznał, 
że bierze pod uwagę uaktywnienie się 
„wrogich sił” wraz nadejściem wiosny. 
Zapewniał przy tym swoich przyjaciół: 
„Przygotowujemy się do tego. Więc wy
darzenia nas nie zaskoczą”.

Petarda jak bomba  
propagandowa
Wczesną nocą, kilkanaście godzin przed 
oficjalnym partyjno-państwowym pocho
dem pierwszomajowym w 1982 roku, 
nad centrum Warszawy krążył helikop
ter, a wozy milicyjne na sygnałach pędzi
ły po ulicach, nie zważając na inne auta 
ani pieszych. „Radiowozy ze światłami 
i budy – relacjonował świadek – wyle
wały się z Marchlewskiego i Elektoral
nej, potokiem jechały na nas. Hamowały 
przy naszych blokach, wpadając niemal 

na siebie”. Milicjanci z psami sprawdza
li bagażniki aut i masowo legitymowali 
przechodniów. Posterunki MO zdjęto do
piero o północy. Przyczyną tego zamie
szania była audycja nielegalnego Radia 
„Solidarność”, która wybrzmiała w eterze 
o 21.00. Funkcjonariusze (tajni i mun
durowi) szukali sprzętu nadawczego. Na 
falach radia wezwano warszawiaków do 
udziału w nielegalnych demonstracjach.

Panowała atmosfera pełnego niepo
koju oczekiwania. Rozpowiadano – jak 
czytamy w dokumentach Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych – że „uczestnic-
two w [oficjalnym] pochodzie organi
zowanym przez partię jest niebezpiecz
ne w związku z mającymi tam nastąpić 
wybuchami bombowymi i strzelani
ną”. Rozpowszechniano też wieść, że 
ukrywający się w Warszawie członko
wie podziemnej Solidarności wezmą 
udział w partyjno-rządowym pochodzie 
i przystąpią do jego rozbicia. Do tego 
będą kpić z przywódcy PZPR, maszeru
jąc „w ciemnych okularach z wpiętymi 
w ubrania opornikami lub wizerunkami 
Matki Boskiej Częstochowskiej”.

O wyjątkowości Święta Pracy w kon
tekście trwającego stanu wojennego mówił 
podczas resortowej telekonferencji wice
minister spraw wewnętrznych i szef Służ
by Bezpieczeństwa gen. Władysław Cias-
toń. Zwracał uwagę na to, że frekwencja, 
ale i „wszelkie próby zakłócenia przebie
gu [oficjalnych] uroczystości” będą przed
miotem szczególnego zainteresowania, za

Pierwsza majówka  
stanu wojennego
Robert spałek

32 lata temu na ulice całej Polski ludzie wyszli demonstrować  
przeciwko reżimowi Jaruzelskiego. Szczególne miejsce na mapach 
tych protestów zajmowała Warszawa – siedziba władz państwa.  
Tu zapadały strategiczne i propagandowe decyzje, tu mieściło się 
centrum polityczne, w którym przebywali dziennikarze, zagraniczni 
korespondenci czy dyplomaci.

 Ð Kontrmanifestacja pierwszomajowa 
w Warszawie, zorganizowana przez  
podziemne struktury Solidarności;  
1 maja 1982 roku Fo
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równo zachodnich mediów, jak i krajowej 
opinii publicznej: „Każda wroga ulotka, 
każdy transparent o wrogiej treści będą 
podchwytywane i wyolbrzymiane przez 
zachodnią propagandę oraz wewnętrznych 
przeciwników i z odpowiednim komen
tarzem przedstawiane jako dowód na ist
nienie w kraju bardzo silnego oporu spo
łecznego przeciwko stanowi wojennemu, 
przeciwko władzom. Możemy być pewni, 
że każda petarda, która w tym dniu wy
buchnie, zamieni się w »bombę propa
gandową« naszych przeciwników. Każda 
udana prowokacja zwiększy poczucie siły 
i bezkarności przeciwników socjalizmu 
w naszym kraju”.

1 maja – święto Solidarności 
Robotniczej
Już z samego rana na placu Zwycięstwa 
(dziś Piłsudskiego), znajdującym się 
w centrum stolicy, mieszkańcy ułożyli 
krzyż z kwiatów i jedliny. Niemal natych
miast został on rozebrany przez milicję. 
Warszawiacy mimo to nadal znosili kwia
ty i po południu krzyż został odtworzony, 
a dodatkowo ustrojony palącymi się zni
czami. Nieopodal, na tyłach Teatru Wiel
kiego, stało kilka milicyjnych aut. Wcią
gano do nich osoby fotografujące kwietną 
kompozycję. Tam poddawano je rewizji, 
zabierano filmy i zadawano razy pałami.

Tuż po 10.00 przed katedrą na Starym 
Mieście zgromadził się tłum. Zapełni
ła się cała ul. Świętojańska. Także da
lej, przez plac Zamkowy aż do kościo
ła św. Anny, ciągnęło się mrowie głów 
(ok. 10 tys.). Większość demonstrantów 
stanowili ludzie młodzi i bardzo mło
dzi. Niektórzy mieli wpięte w ubrania 
znaczki Solidarności (czasem z czarną 
aksamitką) lub wizerunki Matki Boskiej. 
Kiedy z rąk do rąk przekazywali sobie 
transparent z napisem „Uwolnić wszyst
kich internowanych i uwięzionych”, szła 
za tym fala oklasków. Na dużym drze
wie obok Zamku Królewskiego powie
szono biało-czerwoną flagę z napisem 
„Solidarność”. Przed kościołem Jezui
tów (obok katedry) przebieg zajścia fil
mowały zagraniczne ekipy z kamerami. 
Na wysokim rusztowaniu kościoła za
wisł plakat „1 Maja – święto Solidar

ności Robotniczej”. Z rąk do 
rąk przekazywano sobie ulotki 
z żądaniami zniesienia stanu wo
jennego, zwolnienia internowanych 
i podwyżek płac. Na ulotkach widniała 
twarz Lecha Wałęsy. Podawano też so
bie nawzajem jego fotograficzny portret. 
W końcu ktoś zawiesił go na wspomnia
nym już drzewie. Nad głowami ludzi ło
potały nie tylko transparenty i flagi, lecz 
także śmigła helikoptera, który cały czas 
krążył nad tłumem i zagłuszał nabożeń
stwo emitowane przez głośniki.

Po mszy tłum wypłynął poza pl. Za
mkowy, wznosząc okrzyki: „Wojsko 
z nami”, „Chcemy chleba, chcemy mle
ka”. Przy kościele św. Anny stał kordon 
milicji i blokował arterię – Krakowskie 
Przedmieście. Milicjanci kierowali po
chód w boczną ulicę. „Ruszamy przez 
pl. Zamkowy – relacjonował uczestnik 
marszu. – […] Od tej chwili do końca 
ciągłe okrzyki: »Solidarność – zwycię
żymy«, »Niech żyje [Zbigniew] Bu
jak«, »Wszyscy razem«, »My chcemy 
prawdy«. Do stojących obok: »Chodźcie 
z nami! Wszyscy razem«. To samo do 
milicjantów obstawiających trasę. Mio
dowa, naprzeciwko kurii: »Niech żyje 
Prymas! Niech żyje Papież!«. Przy pla
cu Krasińskich blokada, stoimy. »Precz 
z juntą! Znieść stan wojenny!« – zaciś
nięte pięści w górę. Staruszki wychylone 
z okien krzyczą wraz z nami, klaszczą”.

Co zręczniejsi zdejmowali z latarń 
biało-czerwone flagi. Kiedy je odwie
szali, były to już flagi Solidarności – 
wystarczyło napisać szminką „S” lub 
„Solidarność” na białym tle. Zawiesza
no też flagi z nadrukami przygotowany
mi wcześniej. Z kolei czerwone chorąg
wie były deptane i rwane. Tłum wznosił 
coraz bardziej radykalne okrzyki; mi
jając szpalery ZOMO, skandowano 
m.in. „Uwolnić Lecha – wsadzić Wojcie
cha”, roznosiło się poza tym „kra, kra” 
(jako przedrzeźnianie WRON-y, skrótu 
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowe
go). „W końcu ruszamy – wspominał 
któryś z warszawiaków. – Długą i Fre
ta na Nowe Miasto, mijając stado suk. 
Ludzie robią zdjęcia. »NZS! Samsono
wicz! Bratkowski! Pamięć poległym 

 Ð Wymiana  
pierwszomajowych  
dekoracji  
– na flagi  
z emblematem  
Solidarności
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górnikom! Pamięć poległym stoczniow
com!« – okrzyki. Przejście od strony 
Barbakanu zablokowano – niebiesko od 
MO. […] Rynek Nowego Miasta – idzie
my naokoło. Nie widać końca pochodu. 
[…] »ZOMO do pracy! Albin [Siwak – 
członek Biura Politycznego KC PZPR] 
do szkoły! Urban do taczek! Wojsko do 
koszar!« […]. Schodzimy w kierunku 
Starej Prochowni (ul. Boleść). Sporo lu
dzi przyłącza się. Wybrzeże Gdańskie, są 
suki i wozy pancerne. Stoją, dojeżdża
ją nowe. […] Polecenie zejścia z jezd
ni, podawane z ust do ust – natychmiast 
wykonane. Wozy i suki przejeżdżają”.

Marsz został uwieńczony wielkim zgro
madzeniem i wiecem na błoniach przy 
Wisłostradzie. Inicjatorzy demonstracji ze 
stołecznej struktury podziemnej (Między
zakładowego Robotniczego Komitetu So
lidarności) wskoczyli na budkę warzywną 
służącą za mównicę. Rozemocjonowa
nym ludziom udało się ustalić, że spotkają 
się – co było dość oczywiste – 3 maja na 
pl. Zamkowym i przed katedrą. Rozległo 
się gromkie „Dziękujemy!”, a potem od
śpiewano Mazurka Dąbrowskiego.

Manifestacja warszawska była naj
liczniejszą w całym kraju. Wzięło w niej 
udział najprawdopodobniej ok. 12 tys. 
osób (strona opozycyjna mówiła nawet 
o 30 tys. demonstrantów). W kolejnych 
pod względem liczby uczestników mia

stach – Toruniu i Szczecinie – protesto
wało po 5 tys. ludzi, w Gdańsku 4 tys., 
w Łodzi 3 tys., w Gdyni zaś 2 tys. Do 
starć z milicją doszło jedynie w Toruniu.

3 maja: bitwa o Barbakan
Dwa dni później w ramach operacji 
o kryptonimie „Baszta” władze zgroma
dziły w Warszawie 6 tys. funkcjonariuszy 
ZOMO i grup wspierających. Ściągnięto 
1300 kursantów Wyższej Szkoły Oficer
skiej MSW ze Szczytna i Szkoły Podofi
cerskiej MO z Piły. Działania tych jedno
stek wspierały ponadto pododdziały Wojsk 
Nadwiślańskich, Wojskowej Służby We
wnętrznej i Wojsk Obrony Wewnętrznej.

Do rozruchów w stolicy doszło po  
16.00. Po ataku ZOMO na pl. Zamko
wym i Rynku Starego Miasta wielu ludzi 
przedostało się w rejon Barbakanu, gdzie 
rozegrała się prawdziwa bitwa uliczna. De
monstranci wyrywali płyty chodnikowe, 
kawałki cegieł ze starych murów, zbierali 
kamienie i rzucali nimi w oddziały ZOMO. 
Zomowcy zaś, w hełmach, z tarczami i pa
łami u boku, ciskali z murów Barbakanu 
gazowymi petardami. Młodzi natychmiast 
odrzucali je z powrotem. Na wieżyczce 
łopotała biało-czerwona flaga z napisem 
„Solidarność”. Według jednej z relacji Bar
bakan udało się utrzymać uczestnikom za
mieszek około godziny; według innej był 
on kilka razy odbijany przez obie strony. 

Kiedy zomowcy weszli na schodki kościo
ła Świętego Ducha (od strony ul. Nowo
miejskiej), tłum agresywnie wrzeszczał: 
„Gestapo” i „Precz z kościoła”. Zza bary
kady, z ławek ustawionych na ulicy Fre
ta, w stronę mundurowych leciały butelki. 
Ponoć rad, jak budować barykady, udzie
lali dawni żołnierze AK. Przez cały czas 
między ludźmi rozchodziły się nieprawdo
podobne wieści o walkach i rannych w in
nych częściach miasta. Po staromiejskich 
ulicach między demonstrantami rzeczy
wiście kluczyły karetki pogotowia. Poja
wiła się nawet plotka, że na Stare Miasto 
przyjechał gen. Jaruzelski. Walki uliczne 
w tych okolicach zakończono ok. 19.00. 
Ulicę Freta i okolice Barbakanu szczelnie 
wypełniła milicja.

Kiedy trwały tam jeszcze ostatnie star
cia, na mieszczącym się ok. 250 m dalej 
Rynku Nowego Miasta zgromadziło się 
kilkaset osób. Tu też zbudowano baryka
dę z czego się dało: ławek, pojemników 
na śmieci, skrzynek na butelki, ktoś nawet 
upchnął jakąś starą miskę klozetową. Ba
rykada częściowo broniła wejścia na Ry
nek, gdzie wdzierali się zomowcy. W ich 
stronę natychmiast poleciały kamienie 
i butelki. Demonstranci wyłapywali pe
tardy gazowe rzucane przez milicjantów 
z okien pierwszego piętra i jak najszyb
ciej wrzucali je do miejskich kanałów. 
Z rąk do rąk ludzie podawali sobie butel
kę z wodą do przemywania oczu, którą 
ktoś spuścił na sznurku z okna. Ostatecz
nie biorący udział w tych zamieszkach 
połączyli się z „niedobitkami” wracają
cymi z Barbakanu i trzecią kilkudziesię
cioosobową grupą stojącą z flagami przy 
ul. Kościelnej. ZOMO wzięło ich wszyst
kich w dwa ognie. Funkcjonariusze prze
prowadzili zmasowany ostrzał gazowy. 
W tym czasie zapaliło się jedno z pobli
skich mieszkań. Zomowcy, rozganiając tę 
grupę i wycofując się z Nowego Miasta 
w gazikach, ostrzeliwali jeszcze petarda
mi, „po kowbojsku”, chowających się lu
dzi i okoliczne bloki.

Zamieszki przeniosły się także na dru
gą stronę Wisły – na Pragę. Na moście 
Śląsko-Dąbrowskim ludzie bronili się 
przed milicją i ZOMO zza barykad zbu
dowanych z betonowych trójnogów usta

 Ð Antyrządowa demonstracja na pl. Zamkowym w Warszawie, 3 maja 1982 roku

Fo
t 

C
hr

is
 N

ie
de

nt
ha

l/
FO

R
U

M



wydarzyło się w XX wieku 45

wionych w poprzek jezdni. Przeważnie 
rzucali kamieniami albo tłuczonymi pły
tami chodnikowymi; także w dół na prze
jeżdżające Wisłostradą wozy milicyjne. 
W pewnym momencie manifestanci 
dodatkowo zablokowali drogę dwoma 
zatrzymanymi autobusami MZK. Przy
godni obserwatorzy słyszeli komentarze, 
że „Solidarność zdobyła most”. O 19.00 
ZOMO przeprowadziło zmasowany atak 
na 5 tys. uczestników tych rozruchów.

Około 20.00 kilkaset osób podeszło 
pod sejm. Na pobliskich ulicach – 
Matejki i Wiejskiej – było aż gęs to 
od milicyjnych kordonów. Sytuacja, 
jak na realia PRL, niecodzienna: naj
ważniejsi reprezentanci partii, polity
cy najwyższego szczebla gromadzili 
się właśnie na posiedzeniu, a rozśpie
wany i rozkrzyczany tłum z chorągwia
mi dawał się słyszeć w całej okolicy. 
Demonstranci skandowali: „Znieść stan 
wojenny”, „Uwolnić Lecha”. Trwało to 
jednak krótko. Od strony Alej Ujazdow
skich nadciągnęło ZOMO. Zgromadzeni 
uciekli w popłochu przez podwórka. Inna 
grupa demonstrantów podeszła pod sejm 
z drugiej strony – od parku na Powiślu, 
ale też została bardzo szybko przegonio
na. W tym rejonie milicja nie używała ani 
gazów łzawiących, ani armatek wodnych, 
więc demonstranci kpili, że bano się za
gazować posłów. Ludzie, podekscytowani 
wydarzeniami przed sejmem, opowiadali 
sobie potem różne nieprawdopodobne hi
storie. Jedna z nich mówiła o panice wśród 
obradujących – w jej rezultacie gen. Ja
ruzelski miał uciekać samochodem przez 
tylny wyjazd. Przeciętny warszawiak 
mógł choć przez moment pozostać w na
dziei, że władza ma pietra.

Ostatnie walki uliczne w mieście wy
gasły pół godziny przed północą. W War
szawie milicja zatrzymała do 290 osób, 
stawiając im zarzut uczestnictwa w niele
galnych demonstracjach i burdach. Zatrzy
mania były agresywne, często dochodziło 
do bicia przypadkowych przechodniów. 
W protestach stołecznych uczestniczyło 
ok. 20 tys. ludzi. Wskutek brutalnej in
terwencji ZOMO zmarła jedna osoba – 
pięćdziesięciosześcioletni Mieczysław 
Radomski. Do bitew ulicznych doszło 
tego dnia w ośmiu miastach w Polsce. 
W ich wyniku zmarło kilka osób.

Bić się czy nie bić?
Wieczorny obraz stolicy dobitnie świad
czył o wściekłości jej mieszkańców. „Po
jechałem do Warszawy 3 maja popołu
dniowym pociągiem – zanotował prezes 
Związku Literatów Polskich Jan Józef 

Szczepański, mieszkaniec Starówki. – Nie 
mogąc na dworcu znaleźć żadnego środka 
komunikacji, szedłem Brzozową piechotą, 
po godzinie milicyjnej, przez miasto cał
kowicie opustoszałe. W powietrzu wciąż 
jeszcze utrzymywał się słodkawy, gryzący 
czad gazu. Gęstniał on w miarę zbliża
nia się do Krakowskiego Przedmieścia. 
Tu oczy zaczynały już łzawić. Chodniki 
i jezdnie zaśmiecone były tekturowymi 
gilzami petard, plastikowymi torebkami 
o nieznanym mi przeznaczeniu, spalony
mi szmatami i odłamkami szkła. Rynek 
Starego Miasta przedstawiał obraz rze
czywistego pobojowiska. Na chodnikach 
piętrzyły się powyrywane z nich i potrza
skane płyty, witryny sklepów były powy
bijane, na rogu ulicy Jezuickiej wznosiła 
się barykada ze spacerowych ławek i po
jemników na śmieci. Stężenie gazu tamo
wało oddech”. Ten obrazek z dziejów mia
sta Szczepański zakończył zaskakującym 
spostrzeżeniem: „Kiedy nazajutrz rano 
wyszedłem z domu, nie mogłem uwie
rzyć oczom. Wszystkie ślady zniszczeń 
znikły. Przez noc zdołano naprawić chod
niki, wstawić szyby i usunąć gruz. Jedy
nie niewywietrzały jeszcze zapach gazu 
świadczył o wczorajszych zamieszkach”.

W podziemiu na nowo rozgorzała dys
kusja, czy należy dopuszczać do tego, 
by demonstracje i zamieszki, nad któ
rymi właściwie nikt nie potrafił do koń
ca zapanować, stawały się głównym 
świadec twem żywotności Solidarności. 
Wielu liderów tę formę protestu uważało 
za niepotrzebną. Mieszkańcy miast oka
zywali się jednak bardziej radykalni niż 
przywódcy opozycji.
Robert Spałek – historyk, pracownik Oddziałowego 
Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie

 Ð Zomowcy brutalnie  
rozprawiają się  
z demonstrantami na 
warszawskiej Starówce; 
3 maja 1982 roku

 Ð Wskutek interwencji ZOMO pokojowa demonstracja  
przerodziła się w zamieszki, Warszawa,  
pl. Zamkowy, 3 maja 1982 roku
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aAby opowiedzieć historię kra
kowskich juwenaliów i po
wstania Studenckiego Ko
mitetu Solidarności, musimy 

cofnąć się do początku 1976 roku. Wtedy 
to jednoczyły się kontestacyjnie nasta
wione grupy studentów, które chciały za
protestować przeciwko zmianom w kon
stytucji PRL. Był to polityczny chrzest 
dla pokolenia urodzonego w połowie 
lat pięćdziesiątych. Nie pamiętali Mar
ca 1968, a wydarzenia grudniowe były 
dla nich tylko mglistym wspomnieniem. 
Teraz jednak oburzało ich, że sojusz ze 
Związkiem Sowieckim ma zostać pod
niesiony do rangi normy prawnej.

Akcje zbierania podpisów i wysyłania 
listów protestacyjnych odbywały się me
todami obiegowymi, nie było wielkich 
zebrań na terenie uczelni, w akademikach 

czy klubach studenckich. Nie inaczej było 
po wydarzeniach w czerwcu 1976 roku, 
gdy władze ostro rozprawiły się z pro
testami w Radomiu, Ursusie i Płocku. 
Sympatycy Komitetu Obrony Robotni
ków i innych organizacji tworzyli samot
ne wyspy, ich środowiskami były jedynie 
drobne grupy przyjaciół i znajomych. An
tysystemowych inicjatyw nie traktowano 
w sposób śmiertelnie poważny. Bunto
wanie się było sposobem na życie. Wy
dawało się, że przy unikaniu przesady 
i ostrożnym zachowaniu niezależność od 
reglamentowanego życia społecznego nie 
grozi żadnymi konsekwencjami.

Śmierć studenta
Katalizatorem studenckiego buntu była 
śmierć Stanisława Pyjasa. Zwłoki nie
spełna dwudziestoczteroletniego stu
denta filologii polskiej Uniwersytetu Ja
giellońskiego, współpracownika KOR 
i początkującego poety, znaleziono nad 
ranem 7 maja 1977 roku na klatce ka
mienicy przy ul. Szewskiej 7. Śmierć 
Pyjasa poprzedzały zmasowane działa
nia krakowskiej Służby Bezpieczeństwa 
i tamtejszej Milicji Obywatelskiej: wy
syłanie do jego przyjaciół wulgarnych 
anonimów, zatrzymania i rewizje oraz 
umieszczanie wśród i wokół studentów 
tajnych współpracowników SB.

W oficjalnych raportach i opiniach bie
głych za przyczynę śmierci Pyjasa po
czątkowo uznano upadek ze schodów po 
pijanemu i potknięcie się o nierówność 
posadzki. Prokuratorskie śledztwo, zda
niem obserwatorów, nie polegało jednak 

Smutne juwenalia
Jakub szumski

7 maja 1977 roku na klatce  
schodowej kamienicy położonej 
nieopodal krakowskiego  
Rynku znaleziono ciało  
Stanisława Pyjasa. Tragedia 
wzburzyła jego kolegów  
z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i opozycyjną Polskę – domagano 
się wyjaśnienia śmierci  
studenta i odwołania zbliżających 
się juwenaliów. Władze  
gotowe były uczynić wszystko,  
by ta sprawa nie zakłóciła  
dorocznego studenckiego  
święta…

 Ð Pogrzeb Stanisława Pyjasa przemienił się  
w wielotysięczną manifestację i starcia z milicją  
– Kraków, 15 maja 1977 roku Fo
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na próbie ustalenia prawdy, lecz na wy
muszaniu zeznań w celu udowodnienia 
z góry przyjętej tezy. Pomimo protestów 
i wniosków adwokata rodziny, zostało 
umorzone 15 września tego samego roku.

Od pierwszych dni sprawa była prowa
dzona w sposób bardzo dziwny. Media 
najpierw nie informowały o śmierci Pyja
sa w ogóle, aby potem udzielać szczątko
wych i niejasnych informacji. Pierwsza 
wzmianka o tragicznym zdarzeniu uka
zała się w prasie dopiero 11 maja. Od
rzucane były kierowane do krakowskich 
gazet nekrologi. Studencka brać uznała, 
że był to mord polityczny dokonany, lub 
przynajmniej inspirowany, przez Służbę 
Bezpieczeństwa. Taką właśnie informa
cję Bogusław Sonik, przyjaciel Pyjasa, 
wysłał do Warszawy do Jacka Kuronia. 
9 maja zostało ogłoszone oskarżycielskie 
wobec władz oświadczenie KOR, a za 
nim informację o morderstwie podała 
prasa zagraniczna.

Apelujemy do wszystkich  
kolegów...
Juwenalia były zaplanowane na 13, 14 
i 15 maja. Dla przyjaciół i znajomych 
Pyjasa było oczywiste, że ze względu na 
niewyjaśnioną śmierć kolegi wypadało
by odwołać lub przynajmniej przełożyć 
coroczne święto. Jednak nikt z władz 
Krakowa nie chciał rozmawiać na ten 
temat ze studencką delegacją.

Początkowo dominowały szok i para
liż; zastanawiano się, czy można „wyko
rzystywać” śmierć kolegi do organizowa
nia protestu. Decyzję o przeprowadzeniu 
akcji podjął najbliższy przyjaciel tra
gicznie zmarłego, Bronisław Wildstein. 
Zaimprowizowano Komitet Antyju
wenaliowy: wystosował on powielany 
w ulotkach apel o bojkot nadchodzących 
imprez oraz o ogłoszenie trzydniowej 
żałoby publicznej. Wcześniejsze zacho
wanie Socjalistycznego Związku Stu
dentów Polskich, zwalczającego każdą 
niezależną inicjatywę, doprowadziło do 
całkowitej utraty wiary w dobrą wolę tej 
organizacji. W ulotce można było prze
czytać, że związek „zdemaskował się 
jako usłużne ramię Służby Bezpieczeń
stwa i PZPR”.

Plany zabezpieczenia imprez juwe
naliowych, tworzone przez aparat bez
pieczeństwa jeszcze przed śmiercią Py
jasa, wyglądały jak przygotowania do 
wojny. Krakowska MO podejrzewała 
studentów o najgorsze: przewidywa
ła nasilenie ekscesów chuligańskich, 
przestępstw, a ze względu na przyjazd 
gości z całej Polski – również „nega
tywne” wystąpienia polityczne. Wiele 
imprez przeniesiono do zamkniętych 
pomieszczeń. By ograniczyć i przefil
trować uczestników, rozprowadzono 
wejściówki. Centrum miasta miało być 
dokładnie obstawione przez służby.

Proponując bojkot juwenaliów, grupa 
licząca nie więcej niż kilkadziesiąt osób 
podjęła nierówną wojnę psychologiczną. 
Starano się zwrócić uwagę kolegów na 
dziejący się na ich oczach dramat. Pierw
sze klepsydry i plakaty na ulicach Kra
kowa pojawiły się już 10 maja.

Studenci w czarnych strojach lub 
z czarnymi opaskami (wykupiono cały 
ich zapas z krakowskich pasmanterii) 
podchodzili do spacerujących ludzi, in
formując o śmierci kolegi i namawiając 
do żałoby. Odbywali spotkania w akade
mikach i klubach studenckich. Ulotki roz
dawali na dworcu PKP, aby informacja 
rozeszła się po całej Polsce. Przywiezie
nie z Warszawy powielacza hektograficz
nego oraz już wydrukowanych materia
łów zdynamizowało akcję ulotkową. Na 
kolejnych ulicach Krakowa, w domach 
studenckich, a nawet w siedzibach SZSP 
zaczęły pojawiać się klepsydry i powielo
na treść oświadczenia KOR. Wiele z nich 
uznać należy za inicjatywy oddolne, tak 
jak ulotkę znalezioną w Akademii Me
dycznej, zatytułowaną „Pomścimy za
mordowanego kolegę”.

„Świętym miejscem” rewolucji była 
kamienica przy Szewskiej 7, gdzie zna
leziono ciało Stanisława Pyjasa. Dniami 
i nocami odbywały się tam warty, paliły 
się znicze i leżały kwiaty. Spektakularną 
akcję przeprowadzili Bronisław Wild
stein i Bogusław Bek: wdarli się na scenę 
na Rynku i próbowali odczytać przez mi
krofon oświadczenie KOR. Zanim udało 
im się to zrobić, usunęła ich SZSP-owska 
Gwardia Juwenaliowa. Komunikaty oraz 

apele o bojkot i uczczenie zmarłego od
czytywane były w tych dniach w całym 
mieście.

Delegacje próbowały dotrzeć do 
uczestniczek konkursu na najmilszą stu
dentkę, aby i one zbojkotowały imprezy. 
Bez skutku. Nadal działało najważniej
sze przykazanie wychowania w PRL-u: 
„nie wychylaj się”. Apele i starania da
wały jednak pewne konkretne rezultaty. 
Akcję zaczął wspierać Klub Inteligencji 
Katolickiej, toczyła się walka o dostęp 
do radiowęzłów w akademikach, gdzie 
namawiano do oddawania legitymacji 
SZSP. Rezygnacja z tego dokumentu 
nie była tylko symbolicznym gestem, 
legitymacja taka dawała uprawnienia 
do zniżek, m.in. na bilety. Do bojkotu 
przyłączali się też ludzie nigdy wcześniej 
niezwiązani z akademickim duszpaster
stwem czy grupami samokształceniowy
mi: studenci Akademii Górniczo-Hutni
czej, Akademii Rolniczej, a nawet tacy, 
którzy sami mieli występować na juwe
naliowych imprezach.

Do władz zaczęło docierać, że sprawy 
Pyjasa nie da się już dłużej ignorować. 
Po kilku dniach embarga informacyjnego 
przestała ona mieć jedynie środowisko
wy charakter. Jak donosili tajni współ
pracownicy, o śmierci studenta zaczęto 
rozmawiać w kolejkach i w tramwajach, 
a wśród mieszkańców Krakowa mało kto 
wierzył w oficjalną wersję wydarzeń. 
Zaniepokojenie wyrażała centrala De
partamentu III Ministerstwa Spraw We
wnętrznych w Warszawie, a tajny raport 
z wydarzeń w Krakowie trafił na biurka 
wybranych członków Komitetu Central
nego PZPR.

Ze względu na nadzwyczajną sytu
ację należało zaktualizować plany za
bezpieczenia juwenaliów. Komendant 
Wojewódzki MO ogłosił stan podwyż
szonej gotowości i wezwał do pomo
cy „odwód specjalny”: dodatkowych 
1100 funkcjonariuszy oraz pięciuset 
słuchaczy Akademii Spraw Wewnętrz
nych z Legionowa. O tym, że studenccy 
działacze nie byli dalecy od prawdy, ze
stawiając ze sobą SZSP i SB, świadczyć 
mogą plany mobilizacyjne, w których 
w jednym rzędzie pisze się o posiłkach 



w postaci „grupy legionowskiej” oraz 
ochotnikach z Gwardii Juwenaliowej. 
Prokurator wojewódzki ostrzegał wła
dze UJ i reprezentantów studentów, że 
wszelkie nielegalne manifestacje i za
kłócanie imprez będą surowo karane.

Na niekorzyść władz działał fakt, że 
operacja „Juwenalia-77” zbiegła się 
z operacją „Kościół”, czyli konsekracją 
Arki Pana – pierwszego kościoła w No
wej Hucie. W związku z tym wydarze
niem w Krakowie przebywało wielu 
dziennikarzy zagranicznych.

Grasujące po mieście bojówki z Gwar
dii Juwenaliowej zajmowały się głów
nie niszczeniem zawieszanych przez 
koleżanki i kolegów plakatów. Zrywa
nie „wrogich klepsydr, odezw i innych 
emblematów” to lwia część interwen
cji wymienianych w licznych raportach 
i sprawozdaniach. Do innych wartych 
odnotowania „sukcesów” gwardii można 
zaliczyć zatrzymanie nietrzeźwych go
ści z Czechosłowacji oraz pomysłowego 
studenta przebranego za Lenina.

Milicjanci narzekali, że nie sposób 
zrywać klepsydr, bo studenci pełnią przy 
nich warty i bronią ich „własną piersią”. 
Każdego dnia pojawiały się nowe miej
sca zapalania zniczy i składania kwiatów, 
a w kolejnych oknach zaczynały powie
wać czarne flagi.

Co noc przez Kraków przejeżdżały ga
szące znicze polewaczki, a służby oczysz
czania miasta likwidowały znajdujące 
się na chodnikach „ołtarzyki” z kwiatów. 
Tych, których udało się złapać na nakle
janiu powielanych materiałów czy odczy
tywaniu „negatywnych” oświadczeń, za
trzymywano i przekazywano w ręce MO. 
Najlepszą „obstawą” dla protestujących 
byli zwykli zaalarmowani przechodnie, 
podnoszący krzyk, gdy widzieli, że dzieje 
się coś niepokojącego.

W wyniku złych doświadczeń z SZSP 
pojawiła się idea, aby – oprócz sprzeciwu 
wobec bezprawia MO i SB – powołać 
alternatywną organizację reprezentują
cą studentów. Miała ona, oprócz bycia 
naturalnym środowiskiem oporu i wy
jaśnienia zagadki śmierci kolegi, zaj
mować się także typową działalnością 
administracyjną, socjalną i kulturalną. 

Początkowa nazwa, Studencki Komi
tet Solidarności im. Stanisława Pyjasa, 
została skrócona do pierwszych trzech 
wyrazów. W Oświadczeniu o powoła-
niu Studenckiego Komitetu Solidar-
ności czytamy m.in.: „SZSP straciło 
ostatecznie moralne prawo do repre
zentowania środowiska studenckie
go”, a SKS powstał dla „zainicjowa
nia prac nad utworzeniem autentycznej 
i niezależnej organizacji studenckiej”.

Czarny marsz
Prawdziwą próbą dla zbuntowanej mło
dzieży był 15 maja. Na ten dzień zapla
nowana była w kościele Dominikanów 
msza za duszę zmarłego. Później miał 
przejść przez Kraków „czarny marsz”. 
Obie strony zdawały sobie sprawę 
z powagi sytuacji i poczyniły stosowne 
przygotowania. Milicja była zmobilizo
wana już od kilku dni. Późniejsi liderzy 
SKS dysponowali dużą liczbą czarnych 
flag, opasek oraz pochodni. Fundusze 
na ten sprzęt łożyli solidarnie działacze 
różnych odłamów opozycji – korowcy, 
Mirosław Chojecki, Leszek Moczulski 
wraz z Ruchem Obrony Praw Człowie
ka i Obywatela – oraz Kościół.

Msza w intencji Pyjasa, w której we
dług różnych źródeł uczestniczyło od 
2,5 tys. do 3 tys. ludzi, odbyła się rano. 
Po niej sformowano pierwszy pochód. 
Przeszedł on ulicą Grodzką, przez Ry
nek Główny, na Szewską 7. Po raz ko
lejny odczytano tam Oświadczenie KOR 
z 9 maja i zaproszono na właściwy po
chód na 21.00.

„Czarny marsz” rozpoczął się na uli
cy Szewskiej od odczytania przez Józefa 
Ruszara Oświadczenia o powołaniu Stu-
denckiego Komitetu Solidarności. Blo
kowanie przez SB ulic spowodowało, że 
manifestacja rozdzieliła się na dwie grupy.

„Przed Ratuszem podium barwnie 
oświetlone, głośna, taneczna muzyka, 
nikt nie tańczy. Studenci rozsypani grup
kami, milczący i nieruchomi” – tak drugo
obiegowa „Opinia” relacjonowała wejście 
„czarnego marszu” na Rynek. Żałobna 
procesja maszerowała wśród mających 
się „normalnie” odbywać występów oraz 
przy asyście wielkich sił milicyjnych. Tak 

informowało o wydarzeniu Radio Wol
na Europa: „Nieliczni aktywiści partyj
nych organizacji młodzieżowych, którzy 
nie dołączyli się do bojkotu juwenaliów, 
w kostiumach i maskach hałasowali, tu
piąc i tańcząc, gdy na murach widniały 
żałobne klepsydry”. Pomimo nawoływań 
konferansjera nie udało się odwrócić uwa
gi studentów przewidzianym na 22.30 ba
lem w klubie „Pod Jaszczurami”.

Na szczęście obyło się bez siłowej 
konfrontacji. Doszło tylko do drobnych 
przepychanek, nie było znanego z Marca 
1968 roku bicia i wyłapywania. Szan
se prowokacji zwiększał fakt, że władze 
zaprosiły do Krakowa reprezentantów 
„aktywu robotniczego”, zapewne aby za
pełnili miejsce po studentach na juwena
liowych korowodach.

Co ciekawe, głównym przeciwnikiem 
dla manifestujących studentów nie było 
centralne kierownictwo PZPR ani pierw
szy sekretarz KC. Wprost przeciwnie. 
Śmierć Stanisława Pyjasa opisywana 
była jako samowola esbeków, względ
nie spisek wewnątrz partii wymierzo
ny w ekipę Edwarda Gierka. Doszło do 
tego, że – jak raportował operujący na 
terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego 
TW „Antoni” – po Krakowie kursowała 
plotka, że w mieście ma się niebawem 
zjawić się sam Gierek, przeprosić stu
dentów i przykładnie ukarać odpowie
dzialnych za zbrodnię.

Eksport rewolucji
Jackowi Kuroniowi, od pierwszych dni 
aktywnie wspierającemu zbuntowanych 
studentów, nie było dane osobiście doglą
dać – jak się wyraził – „eksportu rewo
lucji” do Krakowa. Razem z 59 innymi 
działaczami KOR został prewencyjnie 
zatrzymany 14 maja wieczorem i pod 
Wawel nie dotarł.

Pomimo mobilizacji aparatu MSW 
w całym kraju, zatrzymań i aresztowań 
reprezentacja innych ośrodków była 
w Krakowie całkiem liczna. Już w dniu 
śmierci Pyjasa pojawił się w mieście Se
weryn Blumsztajn z rekomendowanym 
przez Kościół adwokatem Andrzejem 
Rozmarynowiczem. Wspierali oni stu
dentów w pierwszych kilkudziesięciu 
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godzinach po śmierci kolegi, mobilizo
wali do zbierania informacji i prowadze
nia obywatelskiego śledztwa. Mecenas 
Rozmarynowicz reprezentował później 
rodzinę zmarłego i przez wiele lat wyka
zywał sprzeczności w nieudolnym śledz
twie prowadzonym przez krakowskie or
gany prokuratorskie i milicyjne.

W gorącym okresie od 8 do 16 maja 
w Krakowie obecni byli – oprócz dele
gacji studenckich z innych miast – m.in. 
Mirosław Chojecki, Wojciech Onysz
kiewicz, Antoni Macierewicz, Wojciech 
Malicki i Wojciech Ziembiński. Roz
wieszającego klepsydry Macierewicza 
zatrzymał składający się ze studentów 
AWF oddział Gwardii Juwenaliowej, 
który szybko przekazał go w ręce milicji.

Młodzież wybrała
W podsumowujących wydarzenia ma
jowe oficjalnych raportach podkreślano, 
że wszystkie zaplanowane imprezy się 
odbyły. Zauważalne braki we frekwen
cji tłumaczono na różne sposoby: złą 
pogodą (padało przez całe juwenalia), 
zniechęceniem i zmęczeniem studen
tów. Przyznawano, że „wakaty” po nie
rozprowadzonych wejściówkach w hali 
„Wisły” trzeba było uzupełniać aktywi
stami partyjnymi. Organizatorzy bojkotu 
dalecy byli od triumfalizmu – cały czas 
narażeni byli na represje. Pomimo tych 
trudności Studencki Komitet Solidarno
ści stał się najważniejszym ośrodkiem 
opozycji w Krakowie.

Napięta atmosfera wynikająca z pa
mięci o maju 1977 roku utrzymywała się 
do wakacji. W czerwcu, podczas proce
sji Bożego Ciała, metropolita krakow
ski kard. Karol Wojtyła wygłosił kazanie 
odrzucające popularne tezy o nihilizmie 
młodzieży. Mówił wtedy między innymi: 
„Młodzież wybrała. Wybrała w tym dniu 
raczej skupienie, ciszę, a nie hałas, hałas 
corocznych juwenaliów”.

Śmierć kolegi z Krakowa wstrząsnęła 
studentami w całej Polsce. Dziennikarka 
Anka Grupińska, w 1977 roku student
ka z Poznania, podkreślała po latach, że 
u wielu nastąpiła wtedy zmiana nasta
wienia do rzeczywistości: „To jest mój 
interes, moja sprawa – moje buty po pro

stu. Pamiętam, że wtedy sobie pomyśla
łam, że spokojnie to mógł być mój przy
jaciel, moja przyjaciółka, albo ja”.

Pojawiały się różne inicjatywy solidar
ności z Krakowem. Do władz dochodzi
ły informacje o wydawaniu apeli przez 
nieformalne grupy studentów na Śląsku. 
W Łodzi członkowie SZSP domagali się 
na spotkaniu z zarządem wydania rezo
lucji wspierającej studentów z Krako
wa. W dodatku, wykorzystując chwilową 
dezorganizację, dopuszczali się krytyki 
kierownictwa organizacji młodzieżo
wych. Zajmujący się tematem Henryk 
Głębocki opisuje takie głosy z niemal 
każdego ośrodka akademickiego w Pol
sce. Był to kolejny sygnał dla tych, któ
rzy tracili wiarę w możliwość działania 
wewnątrz systemu. A to był tylko po
czątek. Miesiąc po miesiącu powstawały 
SKS-y wzorowane na krakowskim.

Wybuch nadziei
W kwietniu 1979 roku w Nowej Hucie 
miała miejsce nieudana próba wysa
dzenia pomnika Włodzimierza Lenina. 
W rezultacie wódz rewolucji utracił je
dynie stopę. Milicja, zgodnie z przyjętym 
zwyczajem, zamiast próbować w uczci
wy sposób wyjaśnić sprawę, wykorzysta
ła incydent do szeroko zakrojonej akcji 
represjonowania młodych ludzi w jaki
kolwiek sposób zaangażowanych w SKS 

czy KOR. Zatrzymaniom, nieformal
nym przesłuchaniom i innym środkom 
państwowej przemocy nie było końca. 
Podczas rewizji w mieszkaniu Andrzeja 
Mietkowskiego MO zarekwirowała na
leżącą do niego pastę do butów, traktu
jąc ją prawdopodobnie jako potencjalny 
składnik farby drukarskiej.

Przy przeglądaniu akt krakowskiej mi
licji zaskakuje liczba zamieszczanych 
tam skarg i zażaleń na nielegalne dzia
łanie organów śledczych. Niektóre z nich 
miały formę listów adresowanych do 
samego prokuratora generalnego PRL. 
Skargi wysyłali nie tylko działacze opo
zycji, lecz także Bogu ducha winni stu
denci, którzy przypadkiem znaleźli się 
pod lupą SB. Był to skutek rosnącej świa
domości obywateli PRL, a także wzro
stu nadziei spowodowanej powstaniem 
SKS-ów. Juwenalia nauczyły studentów, 
że gdy komuś dzieje się krzywda, należy 
przeciwko niej głośno protestować. Bez 
względu na konsekwencje i solidarnie. 
Z tym przekonaniem powoli wchodzili 
w lata osiemdziesiąte… 
Jakub Szumski – student V roku Instytutu  
Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego,  
uczestnik III Zimowej Szkoły Historii Najnowszej

Korzystałem z materiałów z AIPN, a także 
z książek Henryka Głębockiego Studencki  
Komitet Solidarności w Krakowie, Anki  
Grupińskiej i Joanny Wawrzyniak Buntownicy 
oraz Jarosława Szarka Czarne Juwenalia.

 Ð Stanisław Pyjas (z lewej) i Bronisław Wildstein, ok. 1977 roku
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tT eczka oficera ludowego Woj
ska Polskiego zaczynała się 
zawsze od dwunastostroni
cowego druku, zwanego ze

szytem ewidencyjnym. Dokument ten 
zawierał podstawowe dane dotyczące ofi
cera i jego rodziny, wykształcenia, pracy 
w cywilu, przynależności partyjnej czy 
znajomości języków. W drugiej połowie 
zeszytu, w stosownych tabelkach, na bie
żąco uzupełniano dane dotyczące prze
biegu służby oficera (awanse, przydziały 
służbowe itp.). 

30 lat, jeden długopis?
W ciągu kilkudziesięciu lat służby rub
ryki te wypełniały różne osoby, różnymi 
– mówiąc językiem fachowym – mate
riałami kryjącymi (pióra, flamastry, dłu
gopisy) o różnych odcieniach i kolorach. 
Inny pracownik Biura Kadr MON uzu
pełniał dane o odznaczeniu w 1950 roku, 
inny 35 lat później wpisywał informację 
o kolejnym awansie. Zeszyt ewidencyjny 
Jaruzelskiego wygląda inaczej. Niemal 
wszystkie zapisy dokonane zostały tym sa
mym duktem i tym samym środkiem kry
jącym. Wiedza historyczna i doświadcze
nie nakazują wykluczyć sytuację, w której 
opisywany zeszyt przez kilkadziesiąt lat 
prowadziłaby tym samym pisakiem jedna 
osoba. Nie jest to więc autentyczny zeszyt 
ewidencyjny Jaruzelskiego, który powstał 
w latach pięćdziesiątych, lecz falsyfikat, 
którym zastąpiono usunięty oryginał. Na
wet formularz zeszytu, który tu wykorzy
stano, powstał w Wojskowej Drukarni 
w Łodzi nie wcześniej niż w 1979 roku 
(takich druków używano do końca PRL). 

Fałszerstwo niedoskonałe, 
czyli teczka Jaruzelskiego
Piotr Gontarczyk

Z analizy znajdujących się w archiwum IPN akt archiwalnych oficera Wojska Polskiego  
Wojciecha Jaruzelskiego wynika, że najpóźniej w latach 1989–1990 dokonano w nich licznych  
manipulacji. Zmieniano nie tylko zawartość teczki, ale nawet treść części dokumentów.  
Niektórych poprawek dokonał osobiście Jaruzelski.
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nie w 1990 roku było trudne: skąd wziąć 
podpis dowódcy Jaruzelskiego i pieczęć 
jego jednostki z lat pięćdziesiątych? Nie 
można też wykluczyć, że w czasie „re
konstrukcji” teczki sprawę tej rubryki 
zwyczajnie przeoczono. 

Wymiana zeszytu ewidencyjnego 
umożliwiła usunięcie informacji całko
wicie niepożądanych albo zastąpienie ich 
nowymi. Analiza teczki i znajomość bio
grafii Jaruzelskiego pozwalają na wysu
nięcie kilku twierdzeń i hipotez. 

Robotnik, nie urzędnik
Rubryka nr 20 zeszytu nosi tytuł Udział 
w bojach. Instrukcja dla wypełniającego 
nakazuje: „W rubryce 20 prócz udziału 
w bojach podaje się także udział w wal
kach z bandami”. Jak wiadomo, Jaruzel
ski w latach 1945–1947 walczył najpierw 
z polskim i ukraińskim w podziemiem na 
południowej Lubelszczyźnie, a potem już 
tylko z polskim w okolicach Radomska 
i Piotrkowa. Informacja o „walce z ban
dami” lub „zwalczaniu reakcyjnego pod
ziemia” była w PRL ważnym elementem 
jego biografii. A tymczasem tutaj mamy 
tylko: „Puławy, Warszawa, Wał Pomor
ski 27.07.1944 – 9.05.1945”. Ani słowa 
o walkach z podziemiem. Co ciekawe, 
w innym dokumencie z tej samej teczki, 
sporządzonym między 1961 a 1965 ro
kiem, napisano: „brał udział w walkach 
w ludowym Wojsku Polskim w latach 
1944–1945 od Puław [przez] Wał Pomor
ski do Łaby oraz przeciwko bandom”. 
Nie ma wątpliwości, że dokładniejsze 
informacje o udziale w zwalczaniu pod
ziemia znajdowały się w oryginalnym 
zeszycie ewidencyjnym Jaruzelskiego. 
Jednak podczas przerabiania teczki po 
przełomie 1989 roku zostały pominięte. 

Kolejna wątpliwa kwestia w zeszy
cie ewidencyjnym dotyczy losów ojca 
Jaruzelskiego. Po bezskutecznej próbie 
uzyskania sowieckiego obywatelstwa 
całą rodzinę – rodziców: Wandę i Wła
dysława oraz dzieci: Teresę i Wojciecha 
– deportowano 14 czerwca 1941 roku 
na Syberię. Władysława Jaruzelskiego 
wywieziono do łagru, a Wojciecha jako  
niepełnoletniego (do skończenia 18 lat 
brakowało mu trzech tygodni) wiosną 

Ostatnich uzupełnień i poprawek doko
nywano w zeszycie po przełomie 1989 
roku, zapewne w czasie prezydentury Ja
ruzelskiego. 

Na stronie 6 zeszytu ewidencyjnego, 
po danych personalnych i przeszłości 
oficera oraz jego rodziny, jest miejsce, 
w którym swoim podpisem z datą po
twierdzał on prawdziwość danych wpi

sanych po założeniu dokumentu. Obok 
autentyczność podpisu potwierdzał 
(z pieczęcią) dowódca jednostki, w któ
rej służył oficer. Rubryki te w teczce Ja
ruzelskiego są puste, co jest niespotykane 
i sprzeczne z rygorystycznymi przepi
sami. Zapewne w oryginalnym zeszycie 
takie podpisy były. Ale ich uzupełnienie 
w latach osiemdziesiątych, a szczegól

 Ð Dowody na fałszowanie teczki Jaruzelskiego: spis dokumentów z lat 1944–1979 
napisany jedną ręką i jednym pisakiem; po jego sporządzeniu zadecydowano o do-
łożeniu do teczki kolejnych czterech dokumentów z lat 1946–1950; poniżej: zeszyt 
ewidencyjny Jaruzelskiego – wpis „obóz-robotnik” w rubryce „Ojciec” powstał nie 
wcześniej niż w czasie przemian politycznych 1989 roku
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1943 roku zmobilizowano do 5. pułku 
piechoty 2. Dywizji Piechoty I Armii 
WP. Po wojnie sowieckie represje były 
sprawą drażliwą, obowiązywał niepisany 
zakaz używania słów „deportacje”, „wy
wózki” czy „obozy”. Zamiast tego pisano: 
„wyjazd”, „wysiedlenie” lub „ewakua
cja”. Więźniowie łagrów stawali się zaś 
„robotnikami”. Co ciekawe, w zeszycie 
ewidencyjnym Jaruzelskiego w sprawie 
ojca najpierw wpisano słowo „urzędnik”, 
(co było pomyłką, bo dotyczyło innego 
okresu). Ale wkrótce tą samą ręką prze
kreślono urzędnika i wpisano „obóz-ro
botnik”. Z przyczyn wyłożonych powy
żej jest wykluczone, by zapis ten powstał 
w czasach PRL. To kolejny dowód, że 
teczkę Jaruzelskiego spreparowano nie 
wcześniej niż w okolicach przełomu po
litycznego 1989 roku.

Inne manipulacje dokonane przy okazji 
wymiany zeszytu ewidencyjnego doty
czyły m.in. żony bohatera teczki, Bar
bary. Rubryki dotyczące zawodu, losów 
jej rodziców w czasie wojny, a nawet te, 
gdzie powinny być ich imiona i daty uro
dzenia, są puste. Co więcej, obie infor
macje o żonie bohatera (imię i data uro
dzenia) są niedokładne. Z teczki zniknął 
też akt ślubu Jaruzelskich, który według 
przepisów musiał się tam znajdować. 
Dlaczego tak starannie zacierano tu śla
dy? To na razie zagadka. 

Order za walkę z podziemiem
Po zeszycie ewidencyjnym w każdej 
teczce oficera WP znajdowały się dwa 
rozdziały: materiały opiniodawcze i ma
teriały uzupełniające. Przez cały okres 
służby gromadzono w nich dokumenty 
dotyczące oficera. Po dołożeniu każde
go kolejnego pisma data jego powsta
nia i rodzaj dokumentu były wpisywane 
w specjalnym wykazie. Stąd wspomniane 
spisy, prowadzone czasem przez kilka
dziesiąt lat, zawsze zawierają całą gamę 
rozmaitych charakterów pisma i pisaków. 
W teczce Jaruzelskiego wszystko wygląda 
inaczej. Tu też spisy oryginalne, sporzą
dzone w okresie od lat czterdziestych do 
osiemdziesiątych, usunięto, zastępując je 
sporządzonymi jednym pisakiem i jedną 
ręką. Taka operacja była konieczna, aby 

zatrzeć ślady usuwania z teczki niewygod
nych dokumentów. Dowodem w sprawie 
są tu różne (niektóre niekompletne) pagi
nacje. Z jednej strony widać w nich bra
ki, z drugiej można wskazać dokumenty, 
które zostały dołożone do teczki z innych 
akt archiwalnych. Co ciekawe, w jednym 
z rozdziałów, po sporządzeniu chronolo
gicznego spisu obejmującego dokumenty 
od lat czterdziestych do osiemdziesiątych, 

dopisano cztery kolejne z lat 1946–1950. 
Najwyraźniej najpierw je z teczki wyjęto, 
a potem dołożono z powrotem. 

Innym dowodem chaosu przy „rekon
strukcji” teczki jest sprawa listu Jaru
zelskiego do szefa MON gen. Mariana 
Spychalskiego z prośbą o odstąpienie od 
pomysłu mianowania go szefem Głów
nego Zarządu Politycznego WP (24 
maja 1960 roku). Dokument zapewne 

 Ð Fragment uwag prezydenta Jaruzelskiego z 19 kwietnia 1990 roku w sprawie jego  
ran i odznaczeń; u dołu fragment jego własnoręcznej ankiety z 1948 roku, w której napi-
sał, że nigdy ranny nie był, a sporny Krzyż Walecznych dostał za „walkę z bandytyzmem”
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trafił wówczas do teczki nadawcy, ale 
najprawdopodobniej omyłkowo usunię
to go w czasie przerabiania teczki około 
1989 roku. Ponieważ treść listu była ko
rzystna dla działań wizerunkowych auto
ra (dotyczył próby uchylenia się od obję
cia  funkcji typowo politycznej, podczas 
której pełnienia Jaruzelski m.in. organi
zował brutalne represje wobec alumnów), 
„odnalazł się” on w 2000 roku. Został 
opublikowany w „Polsce Zbrojnej”, jako 
odnaleziony w dawnym biurku min. Spy
chalskiego. Ta bałamutna historia miała 
„zalegalizować” dokument w przestrzeni 
publicznej. Wszak teczka Jaruzelskiego 
była już zamknięta i list (jak choćby czte
ry dokumenty z lat 1946–1950) nie mógł 
już do niej wrócić. 

Analiza teczki i znajomość biografii Ja
ruzelskiego pozwala na wskazanie kolej
nych brakujących w niej dokumentów. To 
m.in. wniosek odznaczeniowy na drugi 
(pierwszy otrzymał w lipcu 1945 roku) 
Krzyż Walecznych, który Jaruzelski dostał 
w grudniu 1946 roku. Należy zakładać, że 
dokument usunięto, bo bohater otrzymał 
to odznaczenie za zwalczanie polskiego 
podziemia niepodległościowego (w języ
ku komunistów: bandytów). Dziś prze
cież Jaruzelski utrzymuje, że ów Krzyż 
Walecznych otrzymał za zasługi w czasie 
wojny – taką wersję przedstawił m.in. w li
ście do przewodniczącego Kolegium IPN 
prof. Andrzeja Paczkowskiego w 2003 
roku. Ale tu, tak zwykle dbający o wi
zerunek i stan zachowania dokumentów 
w archiwach, generał popełnił błąd. W ak
tach po PZPR zachowała się jego odręczna 
ankieta (prezentujemy na s. 52) z 22 paź
dziernika 1948 roku z informacją, za co 
ów krzyż rzeczywiście dostał.

Białystok zamiast Bielan
Kolejnym nietypowym elementem 
w teczce są odręczne uwagi Jaruzel
skiego do jej zawartości, sporządzone 
i podpisane przez niego 19 kwietnia 
1990 roku. Procedura udostępnienia akt 
ówczesnemu prezydentowi budzi wąt
pliwości, a zostawienie uwag nie miało 
precedensu ani podstaw prawnych. Za
interesowany podniósł głównie kwestie 
swoich wojennych ran i odznaczeń, które 

 Ð Poprawiane, w większości unikalne informacje biograficzne Jaruzelskiego  
w jego zeszycie ewidencyjnym; u dołu: wyciąg z akt osobowych z lat sześćdziesiątych, 
przerabiany osobiście przez Jaruzelskiego

w dokumentach wyglądają zasadniczo 
odmiennie, niż przedstawia to w swoich 
publicznych relacjach. Twierdzi w nich 
na przykład, że za zasługi wojenne otrzy
mał Virtuti Militari. Z teczki wynika, że 
odznaczenie to dostał w dopiero w 1966 
roku, kiedy był szefem Sztabu General
nego. Nadawanie wówczas tak wyso

kich odznaczeń było rytuałem w kie
rownictwie wojska PRL i nie dotyczyło 
zasług frontowych. Po lekturze teczki 
Jaruzelski napisał więc w uwagach, że 
wprawdzie VM za zasługi wojenne nie 
dostał, ale miał dostać: „Wiosną 1945 
roku dowódca 5. pułku poinformował, 
że wysyła wniosek na odznaczenie mnie  

Fo
t.

 A
IP

N

Fo
t.

 A
IP

N





wydarzyło się w XX wieku54

Krzyżem Virtuti Militari. W rezultacie 
zostałem wówczas odznaczony po raz 
drugi Krzyżem Walecznych”. Wiemy 
już, że i ta wersja jest nieprawdziwa, bo 
drugi KW Jaruzelski dostał w zupełnie 
innych okolicznościach. 

Innym problemem obszernie poruszo
nym w uwagach były rany i kontuzje, 
jakie późniejszy generał miał trzykrot
nie odnieść w czasie wojny. Wszystkie 
dokumenty w teczce podają tę samą in
formację: Jaruzelski nigdy ranny nie był. 
W uwagach jest więc wyjaśnienie, że 
trzykrotnie ranny był, tylko nikt tego nie 
odnotował w aktach. Co innego jednak 
Jaruzelski podawał tuż po wojnie. We 
wspomnianej już ankiecie z 1948 roku 
na pytanie, czy był ranny lub kontuzjo
wany, własnoręcznie napisał: „nie był”.

Ciekawsza niż treść owych uwag jest tu 
obserwacja, że Wojciech Jaruzelski miał 
w rękach swoją teczkę i (skoro mógł doło
żyć taki dokument) pewną swobodę w dys
ponowaniu nią. Widać tu też jego wpływy, 
troskę o własną biografię i akta oraz po
żądaną ich interpretację. Czy w związku 
z tym on sam fałszował opisywane akta?

Na co najmniej obecność Jaruzelskie
go w czasie „rekonstrukcji” jego teczki 
wskazują poprawki dokonane w zeszy
cie ewidencyjnym między 1989 a 1991 
rokiem (w 1991 roku teczkę oficjalnie 

zamknięto). Na s. 2 osoba wypełniająca 
cały zeszyt wpisała dane o przedwojennej 
nauce Jaruzelskiego i datę uzyskania przez 
niego po wojnie matury. Ponieważ teczka 
nie podawała o tym nic precyzyjnego, daty 
w rubrykach zostały wpisane „na oko”, 
a samą szkołę Jaruzelskiego (Kolegium 
Księży Marianów na warszawskich Bie
lanach) omyłkowo umieszczono w Bia
łymstoku. Jednak po wypełnieniu zeszytu 
błędy te zostały poprawione, niewątpliwie 
na podstawie głębokiej wiedzy, której nie 
było ani w teczce, ani w publikacjach. Pio
nierska książka Petera Rainy Jaruzelski. 
Młode lata 1923–1945 ukazała się bo
wiem dopiero w 1994 roku. Wydaje się, 
że wcześniej taką wiedzę posiadał tylko jej 
bohater. Wszystko więc wskazuje na to, że 
Jaruzelski uczestniczył w „rekonstrukcji” 
teczki i na podstawie jego ustnych infor
macji w zeszycie naniesiono wiele waż
nych i prawidłowych poprawek.

 Wydłużony szlak bojowy
Ważne wnioski dla próby określenia roli 
Jaruzelskiego w przerabianiu teczki daje 
analiza Wyciągu z akt osobowych sporzą
dzonego dla PZPR między 1961 a 1965 
rokiem. Nie jest to ankieta, jakich Jaruzel
ski wiele wypełniał, choćby na potrzeby 
każdego zjazdu partyjnego. Ze względu 
na okoliczności powstania (konieczność 

szybkiej lektury teczki i sporządzenia 
z niej wyciągu) dokumenty takie często 
zawierają przekłamania. Także i ten za
wiera sporo pomyłek. Kiedy Jaruzelski 
go czytał, wziął pióro i zaczął odręcznie 
poprawiać maszynopis. W sprawie szkoły 
oficerskiej, którą kończył w 1943 roku, 
skreślił słowo „elew” (uczeń szkoły pod
oficerskiej) i wpisał „podchorąży” (szkoły 
oficerskiej). W rubryce „wykształcenie” 
dopisał „WUML” (Wieczorowy Uniwer
sytet Marksizmu-Leninizmu) ukończony 
w latach pięćdziesiątych, uznając chyba 
ten partyjny kurs za element edukacji. Da
lej, obok wspomnianej w wyciągu funkcji 
szefa Podstawowej Organizacji Partyjnej 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
dopisał pominiętą, wyższą – członek Ko
mitetu Okręgowego partii – którą rzeczy
wiście pełnił w latach sześćdziesiątych. 

Kiedy powstały te odręczne popraw
ki na wyciągu z akt osobowych z lat 
sześćdziesiątych? Niemal na pewno nie 
w czasie powstawania dokumentu. Tego 
rodzaju wyciągi sporządzali pracownicy 
Wydziału Kadr MON bez udziału zain
teresowanego. Należy więc zakładać, że 
Jaruzelski dokonał zmian w trakcie czy
tania teczki w kwietniu 1990 roku. 

Równie ważna jak moment przera
biania dokumentu jest treść kolejnych 
poprawek. Otóż z innych źródeł wiado
mo, że Jaruzelski na Syberii półtora roku 
pracował przy wyrębie drzewa w tajdze, 
a potem przez pół roku w przedsiębior
stwie handlowym. Ale w wyciągu z akt 
Jaruzelski skreślił tę drugą informację. 
To koresponduje z zamazaniami dokona
nymi czarnym pisakiem w dokumencie 
z 1955 roku (fot. na s. 53). Ekspertyza za
mazanego tekstu przeprowadzona w lu
tym 2014 roku pozwoliła na jego odczy
tanie: tu też zamazano pracę w handlu. 

Kolejna przeróbka dotyczy czasu po
bytu Wojciecha Jaruzelskiego na froncie. 
Przed przerabianiem dokumentu przez 
generała wyciąg z akt osobowych po
dawał prawdę: od Puław w końcu lipca 
1944 roku do pierwszych dni maja 1945 
– czyli dziewięć miesięcy na wojnie. Ja
ruzelski przerobił tekst na następujący: 
„Przeszedł cały szlak Lud[owego] WP 
od Oki do Łaby”. Użycie terminu „cały 

 Ð Z teczki Jaruzelskiego usuwano informacje, które w czasach PRL powielano publicznie 
w milionach egzemplarzy; na zdjęciu „Żołnierz Wolności” z kwietnia 1968 roku
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szlak” i zamiana Puław na Okę są zna
czące, bo taką drogę przeszli żołnierze 
1. Dywizji Piechoty (a nie 2. DP, w któ
rej służył Jaruzelski), którzy zaczynali od 
niego prawie rok wcześniej – w paździer
niku 1943 roku pod Lenino. Przerabiając 
więc oryginalny tekst, bohater wydłużył 
sobie szlak bojowy z dziewięciu do dzie
więtnastu miesięcy. 

Wspomniana ekspertyza grafologiczna 
potwierdziła, że opisanych wyżej popra
wek dokonał własnoręcznie Jaruzelski.

Cui bono? 
Stan teczki Jaruzelskiego świadczy o tym, 
że usunięto z niej liczne dokumenty. Moż
na też wskazać i takie, które zostały do 
niej dołożone, a których wcześniej tam nie 
było. W celu maskowania skali i charak
teru manipulacji wymieniono oryginalne 
spisy dokumentów i zastąpiono nowymi. 
Jednocześnie podmieniono bardzo ważny 
zeszyt ewidencyjny oficera. To miało na 
celu pominięcie jednych, a „poprawie
nie” innych informacji przy sporządzaniu 
nowego dokumentu. Operacja dotyczyła 
głównie bohatera teczki, ale także jego 
żony.  Kluczowa faza operacji miała miej
sce około 1989, najpóźniej w 1990 roku. 
Działania te były chaotyczne i niekonse
kwentne. Stąd liczne sprzeczności i infor
macje, które usunięto w jednym miejscu, 
a w innym jednak przeoczono. Niektóre 
akta wyjmowano, by potem wsadzić je 
z powrotem. Kuriozalna jest wspomniana 
tu historia listu Jaruzelskiego do gen. Spy
chalskiego z 24 maja 1960 roku.

Były dyktator był głównym beneficjen
tem operacji: z teczki usuwano przede 
wszystkim informacje kolidujące z jego 
nową – od  1989 roku – „patriotyczno
-martyrologiczną” autokreacją. W myśl 
starej zasady cui bono można więc po
stawić hipotezę, że był on inicjatorem 
i mózgiem całej operacji. Miał w woj
sku taką pozycję, że bez jego inicjatywy 

nikt raczej nie odważyłby się przerabiać 
jego akt. I jaki miałby w tym interes? 
Odpowiednie wpływy były tu potrzebne 
także do wypożyczenia teczki, wyjmo
wania dokumentów z innych zespołów 
archiwalnych, pozyskania stosownych 
druków. Wiedza wykorzystana w „rekon
strukcji” była tak unikatowa, że wtedy 
w wojsku posiadać ją mógł tylko bohater 
teczki. Co najmniej jeden dokument – bo 
tego, kto zamazywał inne, ze względu na 
brak cech dystynktywnych (osobistych) 
autora naukowo ustalić się nie da – prze
rabiał Jaruzelski. 

Przeróbki dokonane w teczce stanowią 
logiczną całość z uwagami Jaruzelskiego 
z kwietnia 1990 roku: wyjąć, przerobić 
lub zamazać można tylko to, co w aktach 
było. To, czego nie było (rany i odzna
czenia), trzeba było próbować dopisać.

Różne czynniki obiektywne, słabe kwa
lifikacje „rekonstruktorów” teczki, a także 

znajomość biografii Jaruzelskiego pozwa
lają na odtworzenie i skorygowanie części 
pominiętych i przerobionych informacji. 
Z drugiej strony, ślady aktywności boha
tera w jego aktach są ciekawym, nowym 
źródłem dla badaczy. Bo usuwanie in
formacji powielonych wcześniej w mi
lionach egzemplarzy w prasie („walka 
z bandytyzmem”), opowiadanie o wy
imaginowanych odznaczeniach i ranach, 
którym zaprzeczają dokumenty, jest zna
mienne. Podobnie jak dwukrotne „wydłu
żenie” pobytu na froncie czy „poprawia
nie” dokumentów tak, żeby pracować na 
Syberii tylko przy wyrębie lasu – to ważne 
świadectwa metod działania i mentalności 
bohatera. Kto wie, czy nie ważniejsze niż 
dokumenty usunięte z jego teczki.

dr Piotr Gontarczyk – historyk i politolog,  
pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN

 Ð Poprawki w dokumentach wniesione naj-
prawdopodobniej tym samym pisakiem, 
którym sporządzono uwagi prezydenta do 
jego teczki z 19 kwietnia 1990 roku; badanie 
podczerwienią wykazało, że w zamazanych 
fragmentach na górze tekstu mowa o pracy 
Jaruzelskiego w Rosji nie tylko przy wyrębie 
drewna, lecz także w handlu
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Baciar pod „Kasynem”, 
czyli jak Polacy  
otworzyli drogę na Rzym  
– relacja Tomasza Marszałka

p

Czy widzisz te gruzy na szczycie? 
Tam wróg twój się kryje jak szczur. 
Musicie, musicie, musicie 
Za kark wziąć i strącić go z chmur. 
I poszli szaleni zażarci, 
I poszli zabijać i mścić, 
I poszli jak zawsze uparci, 
Jak zawsze za honor się bić.

Feliks Konarski,  
Czerwone maki na Monte Cassino

Pierwsza zwrotka jednej z najbar
dziej znanych pieśni II wojny 
światowej idealnie charaktery
zuje jednego z tysięcy polskich 

żołnierzy, do których była adresowana. 
Szalony, zażarty i uparty bywał z całą 
pewnością Tomasz Marszałek. Sam sie
bie lubi nazywać lwowskim baciarem.

„Baciar to jest honorowy facet, któ-
ry sobie nie pozwala na byle głupstwa. 
[…] To było lwowskie określenie fajnego 
chłopa. […] Chodziło o honor, o odwagę. 
To mi bardzo pomogło w życiu”.

Rzeczywiście, nie rozpieszczało ono 
Tomasza Marszałka. Jego ojciec zginął 
wskutek ran poniesionych w czasie obro
ny Lwowa w 1919 roku. Matka została 
sama z pięcioma synami, z których naj
starszy dopiero chodził do gimnazjum.

„Wychowanie bez ojca to jest zu-
pełnie coś innego. Zawsze tego kogoś 
było brak. Ale nie ulega wątpliwości, że 
to wszystko pomogło mi podejmować 
w życiu bardzo trudne decyzje”.

Te najtrudniejsze decyzje przyniósł ze 
sobą wybuch II wojny światowej.

„Wiedzieliśmy, że to oznacza koniec 
naszego państwa. Dla nas to była kata-

strofa niesamowita. Polscy żołnierze szli 
rozbrojeni, a niemieccy z Wehrmachtu 
rzucali im papierosy”.

Kolejnym ciosem była sowiecka na
paść. 22 września 1939 roku dowódca 
obrony Lwowa gen. Władysław Langner 
podpisał akt kapitulacji miasta. Przewidy
wał on bezpieczny wymarsz polskich żoł
nierzy (w tym oficerów) ku granicy z Ru
munią. Tomasz Marszałek był świadkiem, 
jak Rosjanie nie dotrzymali umowy.

„Jak Polacy stawili się na placu we 
Lwowie, to Rosjanie ich okrążyli i przez 
ulicę Łyczakowską poprowadzili ich do 
Winnik, do fabryk tytoniu. Stamtąd 
wywozili ich pociągami w głąb ZSRR. 
Widziałem ich, biedaków, jak masze-
rowali”.

Dziś już wiemy, że miejscem przezna
czenia polskich oficerów ze Lwowa był 
Starobielsk. Stamtąd na rozkaz Stalina 

wywieziono ich do Charkowa i zamor
dowano.

Marsz Tomasza Marszałka pod bene
dyktyński klasztor na Półwyspie Apeniń
skim miał się dopiero rozpocząć. Droga 
ta nie prowadziła wcale, jak można by 
przypuszczać, przez sowieckie łagry, ale 
przez… Armię Czerwoną.

„W związku z referendum w 1940 
roku automatycznie staliśmy się obywa-
telami ZSRR. I od razu chcieli nas brać 
do swojego wojska. […] Stawiliśmy się 
na komisji. Każdego zbadali. […] Kapitan 
rosyjski mówił do mnie: »Ty pajdziosz 
w krasno armio. Będziesz w zenitnej 
artylerii, w Moskwie«”.

Tym sposobem Tomasz Marszałek zna
lazł się w podmoskiewskiej szkole pod
oficerów. 

„W szkole powiedzieli nam tak: »Od 
dnia dzisiejszego jesteście w szkole 
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Tomasz Marszałek  
– ur. 1 grudnia 1919 roku we wsi 
Czyszki k. Lwowa, miał pięciu braci 
i siostrę. W 1940 roku siłą  
wcielony do Armii Czerwonej;  
po wybuchu wojny niemiecko- 
-radzieckiej przeniesiony wraz  
z innymi Polakami do batalionów 
roboczych. W 1941 roku wraz  
z kolegami zdezerterował  
i dołączył do 3. Dywizji Strzelców 
Karpackich, gdzie służył jako  
działonowy w 3. Karpackim Pułku 
Artylerii Przeciwlotniczej.  
Przeszedł cały szlak bojowy 3. DSK. 
Po wojnie zamieszkał na stałe 
w Bedford w Wielkiej Brytanii. 
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młodszych komandirów. Jeżeli będziesz 
chciał, a nie będziesz mógł, to cię ze 
szkoły zwolnimy. Pójdziesz do normal-
nej służby pułkowej. Ale jeżeli będziesz 
mógł, a nie będziesz chciał, to pójdziesz 
do karnego batalionu na trzy lata«. I te-
raz wybieraj, bracie…”.

Zdecydował się zostać w szkole. Gdy ją 
ukończył, już jako sierżant, dostał przydział 
do pułku artylerii stacjonującego w Lubier
cy (20 km od Moskwy). Zajmował się tam 
szkoleniem żołnierzy sowieckich. Pod jego 
dowództwem była również grupa Polaków 
ze Lwowa (ok. 40 osób), która szybko zo
stała rozproszona po oddziałach Armii 
Czerwonej. Przełom w stosunku do Pola
ków nastąpił w momencie wybuchu wojny 
niemiecko-sowieckiej.

„Po jakimś czasie wszystkim Pola-
kom odebrali broń. […] Pracowaliśmy na 
stacjach kolejowych przy rzece Wołdze. 
Rozładowywaliśmy np. towary wywożo-
ne z Ukrainy na wschód”.

Nadzieję na poprawę losu przynio
sła informacja o tworzeniu Polskich Sił 
Zbrojnych w ZSRR. Było to jedno z naj
ważniejszych postanowień układu Sikor
ski–Majski, podpisanego 30 lipca 1941 
roku w Londynie. Kilka miesięcy później 
gen. Władysław Sikorski udał się z oficjal
ną wizytą do ZSRR. Po niej polski premier 
i Wódz Naczelny wygłosił przemówienie 

radiowe. Jednym z jego słuchaczy był To
masz Marszałek.

„I wtenczas strzeliła we mnie, jak 
bomba, myśl, że musimy iść do wojska 
polskiego. Miałem w batalionie bardzo 
fajnych chłopaków. To była polska mło-
dzież, przedwojennie wychowana. […] 
Nie było obawy, że ktoś kogoś sypnie. 
Zaczęliśmy pokątnie rozmawiać, jak się 
stąd wydostać”.

Sprawa była bardzo trudna, ponieważ 
takich jak oni – wcielonych do sowiec-
kiej armii – umowa z 30 lipca 1941 roku 

nie obejmowała. Mimo to Marszałek 
udał się do najbliższej polskiej placówki. 
Tam spotkał się ze stanowczą odmową. 
Jednak nie zrezygnował – wkrótce wraz 
z 63 innymi Polakami uciekł z batalionu 
i dostał się do innej polskiej placówki. Tu 
również ich los wisiał na włosku.

„Przychodzimy do obozu, a porucznik 
garnizonu wypędza nas: »Musicie na-
tychmiast opuścić obóz, tu nie ma dla 
was miejsca«. Wtedy moi koledzy za-
częli do niego krzyczeć: »Panie porucz-
niku, niech pan nie patrzy na nasze [so
wieckie] mundury, ale na nasze serca«. 
Wtedy wyłoniła się wysoka postać jakie-
goś pułkownika. To my do niego: »Panie 
pułkowniku, uciekamy z Armii Czerwo-
nej«. A ten do porucznika: »Durniu, to są 
ci, na których czekamy«. A my w płacz…”.

Tomasz Marszałek, jako doświadczo
ny artylerzysta, został przydzielony do 
3. Karpackiego Pułku Przeciwlotniczego, 
działającego w ramach 3. Dywizji Strzel
ców Karpackich. Powstała ona w Pales-
tynie w maju 1942 roku po połączeniu 
Samodzielnej Brygady Strzelców Kar
packich oraz 9. i 10. Dywizji Piechoty, 
które przybyły z terenów ZSRR.

W 1943 roku szala zwycięstwa zaczęła 
powoli przechylać się na stronę aliantów. 
Na Półwyspie Apenińskim Niemcy zaczę
li się umacniać na tzw. linii Hitlera oraz 
linii Gustawa. Szczególnie ta druga była 
niezwykle dobrze umocnionym pasem 
fortyfikacji usytuowanych w najwęższym 
miejscu półwyspu. Znajdowały się one na 
wzgórzach Monte Cassino, Monte Cairo, 
San Angelo i Passo Corno. Aby zdobyć 
Rzym, trzeba było przełamać tę właśnie 
linię. Pierwsze próby alianci podejmo
wali na początku roku 1944 roku. Bez
skutecznie. Najważniejszym wzgórzem 
było Monte Cassino, na którego szczycie 
od 529 roku znajdował się klasztor bene
dyktyński. Próbowały je zdobyć w kolej
nych trzech natarciach armie Ameryka
nów, Brytyjczyków, Nowozelandczyków 
i Hindusów – i poniosły dotkliwą klęskę. 
Ci, którzy mieli zaznać smaku zwycię
stwa, dopiero co zeszli na suchy ląd kon
tynentalnej Europy, przetransportowani 
statkami z Bliskiego Wschodu. Wśród 
nich był również Tomasz Marszałek.

 Ð Tomasz Marszałek w mundurze 
2. Korpusu Polskiego we Włoszech, 1944 rok

 Ð Książeczka wojskowa Tomasza Marszałka
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„Wylądowaliśmy w Tarencie. Był wte-
dy chyba pierwszy śnieg we Włoszech. 
Namiociki przysypane, zimno jak cholera. 
Ale codzienne dostawaliśmy po szklance 
rumu, żeby nie zamarznąć”.

Dowódca 8. Armii Brytyjskiej gen. Oli
ver Leese 24 marca 1944 roku zapropo
nował gen. Władysławowi Andersowi, 
dowódcy 2. Korpusu Polskiego, aby to 
Polacy podjęli się zdobycia Monte Cas
sino. 3. Dywizja Strzelców Karpackich 
ruszyła do natarcia.

„Pod Cassino wydzielili nas, tzn. prze-
de wszystkim tych wszystkich z Rosji, 
do »oerlikonów« [armata automatycz
na kalibru 20 mm]. Naszym zadaniem 
była obrona piechoty przed samolotami 
nieprzyjaciela. Tam nie było możliwości, 
żeby działa stawiać. Wyjechaliśmy rano. 
Każdy wziął tylko drobne rzeczy osobi-
ste. Obejmowaliśmy stanowiska po An-
glikach. Wszystko zostawili. Biszkopty, 
nowe battledressy. Pomyśleliśmy sobie 
– co oni tak uciekają szybko? Przygoto-
wywaliśmy się do ofensywy. Było widać, 
jak piechota masowo idzie na górę. Ciąg-
ną działa przeciwpancerne, siedemdzie-
sięciofuntówki, tzw. bażanty. One były 
całkowicie rozbierane na dole i częściami 
ciągnięte do góry. To robili żołnierze, Gre-
cy, albo muły. Chodziło o to, żeby nisko, 
płaskim torem bić w schrony niemieckie. 
Niemcy nie zauważyli tego z początku. 
Ogień otworzyli dopiero w czasie ofen-
sywy. Pociski z tego rozbijały kamienie 
grube na metr. Potężna broń”.

Termin pierwszego uderzenia wyzna
czono na 11 maja na godzinę 23.

„Cisza jak makiem zasiał […]. Naraz pa-
trzymy na górę i widzimy miliony muszek 
świętojańskich. Równocześnie co do se-
kundy cała artyleria otworzyła ogień. […] 
Za chwilę słyszymy już bombardowanie 
całej linii niemieckiej. […] Artyleria bez 
przerwy bombardowała do 1.00 w nocy. 
Nastąpiło pierwsze natarcie. W ciągu 
nocy zdobywamy prawie wszystko, co 
mieliśmy w planie. Rano kontrofensy-
wa niemiecka i wszystko odebrali […]. 
Po drodze zostawiamy masę żołnierską. 
W czasie nawały artyleryjskiej powsta-
je takie pole niczyje i Niemcy umieli to 
pole wykorzystywać dla siebie. Chronili 

się za kamieniami, w schronach. Nasi 
szli na nich, a Niemcy z karabinami ma-
szynowymi na nich czekali. Tną, koszą 
w niesamowity sposób. Jęk, płacz, krzyk, 
straszne rzeczy. Nad ranem okazało się, 
że nic nie zdobyliśmy. Jak się rozwidnia-
ło, to Niemcy patrzyli głównie na buty, 
żeby oficerów wybić”.

Tego dnia zginęło ponad siedmiuset 
żołnierzy 3. DSK. Jednak mimo prze
rwania ataku, dał on pewne wymierne 
korzyści. Niemcy byli zdezorientowani 
kierunkiem natarcia. Ponadto dzięki za
żartej walce rozpoznano większość punk
tów ogniowych nieprzyjaciela.

„Zobaczyliśmy, że w którymś mo-
mencie zgubił się angielski kapitan. Ze 
strachu pobłądził i uciekał w naszym 
kierunku. Otworzyliśmy do Niemców 
ogień, żeby go obronić. Wpadł do na-
szego schronu, portki mu się trzęsły. 
Cały się telepał ze strachu. A jeden ka-
pral mówi: »Oto nasi alianci«”.

Żołnierze 2. Korpusu Polskiego zdoby
wali kolejne ważne punkty niemieckiej 
obrony. Do zwycięstwa było jednak bar
dzo daleko. 

„W nocy z 17 na 18 maja nastąpiło ko-
lejne natarcie. Dowódca 4. batalionu, 
ppłk [Karol] Fanslau krzyknął: »Chłopcy, 
do natarcia!«. On już był ranny wcześniej. 
W czasie natarcia dostał serię i został 
przecięty w pół. Dowództwo obejmu-
je jego zastępca. Ten też się wykańcza. 
Po nim dowodzi kapitan ze Lwowa. On 
krzyczy: »Baciary za mną!«. On też do-
staje. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić. 
Z niektórymi z nich jeszcze wieczorem 
przed natarciem rozmawiałem. Rano już 
ich nie było”.

Ostatecznie niemieccy żołnierze 1. Dy
wizji Pancerno-Spadochronowej bronią
cej Monte Cassino dostali rozkaz wyco
fania się. W nocy z 17 na 18 maja 1944 
roku opuścili klasztor.

„Wzięliśmy jeńców niemieckich. To była 
straszna biedota. Pamiętam, jak nasz 
porucznik dał im papierosa, rzucając go 
na ziemię. Po chwili poczęstował nor-
malnie i powiedział: »To wyście to robili 
z nami. Pamiętam, jak wyście rzucali pa-
pierosy. Już nic wam nie grozi, dla was 
wojna skończona. Jedziecie do obozu«”.

W południe 18 maja 1944 roku na 
szczycie wzgórza Monte Cassino za
brzmiał Hejnał Mariacki. Radość ze zwy
cięstwa mieszała się z bólem dotkliwych 
strat, wynoszących około tysiąca zabitych 
i trzy razy tyle rannych. Dzięki zdobyciu 
wzgórza do 25 maja droga na Rzym zo
stała całkowicie otwarta. 4 czerwca 1944 
roku wojska amerykańskie wkroczyły do 
Wiecznego Miasta.

„Pod Anconą więcej straciło życie 
jak pod »Kasynem«. Nie chodziło jednak 
o liczby, ale o symbol. Tak jak był Sta-
lingrad, El Alamein, tak »Kasyno« było 
w Europie. I niezależnie od tego, jaką 
ofiarę ponieśliśmy, już na zawsze zosta-
ło, że Polacy zdobyli »Kasyno«, że Polacy 
otworzyli drogę na Rzym. Gdyby nie to, 
nikt by o nas nie pamiętał w ogóle”.

Tomasz Marszałek przebył w 3. DSK 
cały dalszy szlak bojowy, zdobywając 
m.in. Anconę i Bolonię. Po wojnie za
mieszkał w Wielkiej Brytanii, gdzie zało
żył rodzinę i mieszka do dziś. Po wojnie 
otworzył niewielką firmę zajmującą się 
pracami malarskimi, która wkrótce bar
dzo się rozrosła. W Bedford był głów
nym twórcą Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów. Był również członkiem 
Polskiego Ruchu Wolnościowego „Nie
podległość i Demokracja”, z którego ra
mienia zasiadał w Radzie Jedności Naro
dowej – polskim sejmie emigracyjnym. 
Podczas kryzysów w PRL organizował 
pomoc dla Polaków.

Mimo upływu lat w jego żyłach cały 
czas płynie krew lwowskiego baciara.

„Parę tygodni temu miałem poważ-
ną operację. Robili mi prześwietlenie. 
Lekarz do mnie mówi: »Co ty tu masz? 
Wykryliśmy metal w twojej nodze«. To 
jest odłamek. Cały czas tam siedzi. Jak 
pogoda się zmienia, to mnie swędzi. Ale 
nic, niech sobie tam siedzi”.

oprac. Konrad Starczewski

Tomasz Marszałek
Sygnatura: N-0529
Data nagrania: maj 2012 roku
Czas nagrania: 4,5 godziny
Archiwum Historii Mówionej BEP 
IPN, Rafał Pękała, Leszek Rysak,  
Konrad Starczewski



O Rotmistrzu na antypodach
Rafał Leśkiewicz

n

5959stRażNicy NaRodoweJ PaMięci

25 maja minie 66 lat od mordu sądowego na Witoldzie Pileckim, dobrowolnym więźniu Auschwitz,  
autorze raportu o zagładzie Żydów. Postać niezwykłego rotmistrza – ostatnio awansowanego  
pośmiertnie do stopnia pułkownika – jest coraz lepiej znana w Polsce. Jest szansa, że będzie  
rozpoznawalna również za granicą.

kom spotkania dokonania rotmistrza oraz 
opowiedziała o jego tragicznej śmierci 
z rąk komunistów. O swoich przeży
ciach z czasu Powstania Warszawskie
go niezwykle emocjonalnie opowiadał 
Zbigniew Leman – mieszkający w Mel
bourne uczestnik sierpniowego zrywu, 
który w powstaniu stracił braci.

Prezentacji sylwetki rotmistrza Pilec-
kiego towarzyszyła wystawa ukazująca 
jego życie i działalność, przygotowana 
przez naszych rodaków. Dodatkowo, 
w muzealnej części Jewish Holocaust 
Center zorganizowano stałą gablotę po
święconą Witoldowi Pileckiemu i jego 
działalności w Auschwitz.

Warto też podkreślić, że – staraniem 
Polonii – z prywatnych składek wydano 
książkę zawierającą tłumaczenie słyn
nego Raportu W oraz okolicznościową 
broszurę. A na portalu edukacyjnym In
stytutu Pamięci Narodowej umieszczono 
anglojęzyczną prezentację multimedial
ną przygotowaną przez Pilecki Project 
Committee, przybliżającą postać tego 
Żołnierza Niezłomnego.
dr Rafał Leśkiewicz – zastępca dyrektora Biura 
Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN

Nadzieję na to dają niedawne 
uroczystości – zorganizo
wane z okazji Narodowe
go Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych w australijskim Melbourne. 
Z inicjatywą upamiętnienia bohatera wy
szli mieszkający w Australii Polacy. Zro
bili to bardzo skutecznie, zainteresowali 
bowiem swoim projektem wiele środo
wisk: ambasady Rzeczypospolitej Pol
skiej i Izraela, polityków federalnych sta
nu Wiktoria, a także australijskie media.

Nasi rodacy z Australii powołali Pi-
lecki Project Committee i rozpoczę
li starania o organizację uroczystości 
w prestiżowym Jewish Holocaust Cen
ter w Melbourne. Jest to muzeum i pla
cówka naukowo-edukacyjna, dbająca 
o pamięć o tragicznych losach narodu 
żydowskiego podczas II wojny świato
wej. Realizując projekt, postanowiono 
przede wszystkim uwypuklić wojenną 
działalność Witolda Pileckiego, wyrażo
ną m.in. w przygotowanym przez niego 
słynnym Raporcie W, opisującym sytu
ację w Auschwitz. 

Uroczystości upamiętniające rot
mistrza Witolda Pileckiego odbyły się 
16 lutego. W Jewish Holocaust Center 
zebrało się kilkaset osób, wśród których 
byli obecni ambasador Rzeczypospoli
tej Polskiej w Australii Paweł Milewski, 
ambasador Izraela Shmuel Ben-Shmuel 
oraz prezes IPN dr Łukasz Kamiński. 
Wśród zaproszonych gości byli rów
nież parlamentarzyści stanu Wiktoria 
z marszałkiem izby wyższej Bruce’em 
Atkinsonem na czele oraz przedstawi
ciele australijskich środowisk polonij
nych i żydowskich. Doktor Helen Evert, 
dyrektor Muzeum i Archiwum Polonii 
Australijskiej, zaprezentowała uczestni

 Ð Ambasador RP Paweł Milewski podczas  
przemówienia w Jewish Holocaust Center  
w Melbourne

 Ð Tablica z wystawy  
upamiętniającej rotmistrza  
Witolda Pileckiego w Melbourne
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Gdzie jest generał?
Jerzy eisler

Pierwsza komedia wojenna Tadeusza  
Chmielewskiego w zabawny sposób zderza  
polsko-radzieckie i męsko-damskie stereotypy. WWspomniałem już w tym miejscu przy oka

zji omawiania filmu Stanisława Lenartowi
cza Giuseppe w Warszawie, że w pierwszym 
dwudziestoleciu Polski Ludowej filmowcy 

trafnie odczytywali nastroje społeczne i dobrze rozumieli, iż 
po tak wielkiej traumie, jaką społeczeństwo przeżyło w latach 
1939–1945, musi upłynąć sporo czasu (właściwie przeminąć 
pokolenie), zanim będzie można wojnę i okupację ukazywać 
w wersji komediowej. Nic dziwnego zatem, że na pierwszą 
polską komedię wojenną trzeba było czekać blisko dwadzieś
cia lat. Dopiero w styczniu 1964 roku miał premierę pierw
szy – moim zdaniem – tego typu film: Gdzie jest generał? 
w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego.

Co ciekawe, filmy tego gatunku w Polsce w ogóle powsta
wały raczej rzadko. Można, poza dwoma już wymienionymi, 

przywołać kolejną komedię wojenną autorstwa Tadeusza 
Chmielewskiego, nader popularny trzyczęściowy obraz 

Jak rozpętałem II wojnę światową z 1969 roku. Do 
tego zestawu dr hab. Piotr Zwierzchowski zaliczył 
wcześniejsze o dziesięć lat Cafe „Pod Minogą” 
Bronisława Broka, a także „o wiele mniej zna

ne i mniej udane” filmy: Zwariowaną noc Zbi
gniewa Kuźmińskiego z 1967 roku, później
szą o dwadzieścia lat Misję specjalną Janusza 
Rzeszewskiego oraz Złoto dezerterów Janusza 
Majewskiego z 1998 roku. Wyłączył nato
miast ze swoich rozważań pochodzący z roku 
1969 film Hieronima Przybyła Rzeczpospolita 
babska, „ponieważ jest to raczej specyficzna 
odmiana komedii koszarowej niż wojennej”.

Niezależnie od tego, które dzieła można 
by uznać za reprezentatywne dla tego ga
tunku, a które nie zasługują na to miano, 
wypada stwierdzić, że nie należy on w Pol

sce do szczególnie popularnych, skoro w cią
gu blisko siedemdziesięciu lat zrealizowano 
zaledwie kilka tego rodzaju obrazów, w tym 
ani jednego od ponad piętnastu lat. Nawia
sem mówiąc, Gdzie jest generał? był nie tyl
ko pierwszą komedią wojenną, lecz zarazem 
– jeśli nie liczyć paru propagandowych „dzieł” 
powstałych w okresie stalinowskim – jednym 
z pierwszych obrazów ukazujących walki żoł
nierzy ludowego Wojska Polskiego z Niemcami 
w końcowym okresie wojny. Bardzo możliwe, iż 
właśnie ten ostatni aspekt przesądził o tym, że 
w 1964 roku film został wyróżniony nagrodą 
państwową II stopnia.

 Ð Marusia (Elżbieta Czyżewska) i Orzeszko (Jerzy Turek): 
radziecka księżniczka i polski chłopek roztropekFo
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W starym zamku
Tadeusz Chmielewski – po znakomicie przyjętym zarówno 
przez widzów, jak i przez krytykę, utrzymanym w charakterze 
sophisticated comedy debiutanckim filmie Ewa chce spać – na 
długie lata stał się jednym z najwybitniejszych w Polsce specja
listów tego gatunku. Wystarczy przypomnieć, że – poza wymie
nionymi – w następnych latach zrealizował m.in. klasyczne już 
komedie: Nie lubię poniedziałku oraz Wiosna, panie sierżancie.

W filmie Gdzie jest generał? nawiązał do doświadczeń ko
medii plebejskiej, odwołującej się m.in. do zawsze zabawnego 
zderzenia różnych stereotypów: w tym wypadku męsko-dam
skich oraz polsko-radzieckich. Alicja Helman, w recenzji opub
likowanej na łamach „Ekranu”, napisała po premierze: „W no
wej komedii Chmielewskiego imponuje chemiczna czystość 
w operowaniu stereotypami”. Na miarę ówczesnych możliwo
ści cenzuralnych autorzy filmu postanowili bowiem zderzyć ze 
sobą wzajemne stereotypowe postrzeganie Polaków i Rosjan, 
a w tym konkretnym wypadku żołnierza Armii Czerwonej, 
Rosjanki Marusi, strzegącej w opuszczonym zamku piwnicy 
z beczkami wypełnionymi starym winem. W tej roli wystąpiła 
będąca wówczas u szczytu popularności Elżbieta Czyżewska. 
Z kolei Jerzy Turek wcielił się w rolę Wacława Orzeszki, pol
skiego żołnierza pechowca, przeżywającego z Marusią zabaw
ne, a po części dramatyczne przygody w starym zamku, w któ
rym równocześnie ukrywali się niemieccy żołnierze.

Co ważne, opowiedzianą w filmie historię można bez trudu 
streścić zaledwie w kilku zdaniach. Bohaterem jest prosty żoł
nierz, posądzany przez kolegów i przełożonych o to, że przynosi 
jednostce pecha. Nie mogąc znieść tych oskarżeń, nocą samo

wolnie oddala się od oddziału. Błąkając się po lesie, dociera 
w końcu do wspomnianego zamku, gdzie spotyka radzieckiego 
żołnierza kobietę, czyli Marusię, strzegącą przed maruderami 
ogromnych beczek z winem. Do tego samego zamku, w wyniku 
zbiegu okoliczności, dociera także dowodzony przez generała 
niewielki oddział niemieckich żołnierzy, którzy usiłowali wy
rwać się z okrążenia i przebić do swoich. 

Jest przy tym oczywiste, że w Polsce nie tylko w latach sześć
dziesiątych wizerunek Sowietów pozostawał pod specjalnym 
nadzorem. Czasem zastrzeżenia pod tym względem przybierały 
wręcz groteskowy kształt. Tadeusz Chmielewski wspominał 
po kilku latach, że w czasie kolaudacji filmu Gdzie jest gene-
rał? jeden z dyskutantów, mówiąc o Marusi, utyskiwał: „Co 
to za pomysł, żeby ta dziewczyna miała takie duże piersi, bo 
przecież Rosjanki takich dużych piersi nie miały”. Cytujący 
te słowa Piotr Zwierzchowski zastrzegł, że nie ma ich wpraw
dzie w stenogramie z posiedzenia komisji kolaudacyjnej, ale 
być może protokół z kolaudacji poddano retuszom, względnie 
Chmielewski coś źle zapamiętał.

Chociaż jest to komedia wojenna, to – jak się wydaje – bliższe 
rzeczywistości byłoby określenie jej mianem komedii rozgry
wającej się w końcowym okresie II wojny światowej. W zasa
dzie nie ma bowiem w tym filmie scen batalistycznych, a nawet 
jeżeli jesteśmy świadkami dość chaotycznej finałowej wymiany 
ognia między Niemcami a Polakami, to giną w niej – inaczej, 
niż bywało to w rzeczywistości – wyłącznie żołnierze niemiec
cy. Jest to zapewne konsekwencją przyjęcia przez Tadeusza 
Chmielewskiego, który był także scenarzystą tego filmu, dość 
umownej, na swój sposób fantastycznej, nieco bajkowej kon
wencji. Być może – świadomie lub nie – chciał w ten sposób 
nawiązać do stylu filmu Ewa chce spać. Krytyk Andrzej Wer

ner napisał, że „w farsowych sytuacjach, z których składa się 
film Gdzie jest generał?, świadomie stosowana stereoty

pizacja bynajmniej nie przeszkadza, a umiejętnie rodzi 
śmiech może nie najwyższej próby, ale przynajmniej 
bezpretensjonalny”. Doprawdy trudno nie zgodzić się 
z tą opinią.

Chłopek roztropek i księżniczka
Zresztą zarówno uczestnicy komisji kolaudacyjnej, jak 
i recenzenci na ogół chwalili film za sposób ukazania 
relacji polsko-radzieckich, chociaż nie brakowało też 

 Ð Tytułowego niemieckiego  
generała brawurowo zagrał  
Stanisław Milski
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głosów zarzucających twórcom filmu naruszenie „równowagi 
między wyobrażeniami Polaków i Rosjan na niekorzyść tych 
pierwszych”. Piotr Zwierzchowski wskazywał jednak na to, że 
w filmie została ukazana przede wszystkim „wojna płci”. Na 
przykład w pewnym momencie Marusia pod adresem Orzeszki 
powiedziała z lekceważeniem i złością: „Jeśli wszyscy Polacy 
są takimi żołnierzami, to nie ma co, dobrych mamy sojuszni
ków”. W innej scenie potrafiła jednak oddać mu hołd, stwier
dzając, że to „prawdziwy bohater – wziął niemieckiego gene
rała do niewoli”. Są również w filmie elementy, które można 
i chyba nawet należy odczytywać jako (nie)zamierzoną auto
ironię. W tym sensie w ciąg (auto)stereotypowych wyobrażeń 
wpisuje się scena, w której Marusia, z trudem powstrzymując 
łzy, recytuje kwestię: „Radziecki żołnierz nigdy nie płacze”, 
jak i ta, w której jednym tchem składa wewnętrznie sprzeczną 
logicznie przysięgę: „Jak Boga kocham, słowo komsomolca”.

Również Orzeszko obdarza Marusię różnymi niewybrednymi 
określeniami: „żandarm”, „herod baba”, „szantrapa”. Ale stop
niowo zaczyna ich coś łączyć i – jak zauważa Piotr Zwierzchow
ski – ostatecznie to pechowiec Orzeszko okazuje się „postacią 
dominującą, pokonuje wroga i zdobywa piękną dziewczynę”. 
W innym miejscu ten sam autor ujął to jeszcze bardziej plastycz
nie: „Dzielny chłopek-roztropek pokonał smoka i chociaż nie 
otrzymał pół królestwa, to ręka księżniczki jak najbardziej mu 
się należała. Nie wiemy, co dalej będzie z Orzeszką i Marusią, 
ale film kończy się według najlepszych komediowych i roman
sowych reguł: pocałunkiem, który wieszczy, że [będą] żyli długo 
i szczęśliwie (podobnie jak sojusz polsko-radziecki)”. Dodajmy, 
że „tłem” dla tego pocałunku są nie tylko kolumny polskich i ra
dzieckich żołnierzy, lecz także drogowskaz informujący, że do 
Berlina pozostało już tylko 117 kilometrów.

Mądra, ucieszna, prawdziwie rodzima
Film jest typową komedią pomyłek pełną nieporozumień, 
w których niepoślednią rolę odgrywają wnętrza zamczyska, 
tajemne przejścia, obrotowe drzwi i wieże z zegarami kręcą
cymi się w stronę przeciwną, niż czynią to zwykle wskazówki 
zegarków. Wielkim atutem tego obrazu jest świetne aktorstwo. 
Obok już wymienionej pary głównych bohaterów, w pierwszej 
kolejności należy przywołać tytułowego niemieckiego genera
ła, którego brawurowo zagrał – zawsze znakomity – Stanisław 
Milski. Wśród pełnokrwistych postaci wyróżnia się również 
przełożony Orzeszki – rewelacyjnie zagrany przez Bolesława 
Płotnickiego – sierżant Władysław Panasiuk, który między róż
nymi wyzwiskami i przekleństwami rzucanymi pod adresem 
pechowego podwładnego zdobył się na oryginalne i zarazem 
zabawne: „Ty zarazo klasowa”. Bolesław Płotnicki, podobnie 
jak wcielający się w postać plutonowego Kaziuka Wacław Ko
walski, jeszcze nie raz miał zagrać w filmach wojennych pocho
dzącego z Kresów – obdarzonego swojskim poczuciem humoru 
– prostego, ale jednocześnie sprytnego chłopa żołnierza, który 
pojmował takie pojęcia jak męstwo, honor czy odwaga w dość 
specyficzny sposób, ale którego tym bardziej w żadnym razie 
nie można byłoby nazwać tchórzem bez honoru. Tacy żołnierze 
chcieli „po prostu” przeżyć wojnę, lecz nie za wszelką cenę i na 
pewno nie kosztem swoich kolegów.

Wspomniałem już, że film Gdzie jest generał? spotkał się 
z raczej dobrym przyjęciem ze strony krytyki. Wśród tych, 
którzy najwyżej oceniali to dzieło, znalazł się Zbigniew Kla
czyński, który na łamach „Trybuny Ludu”, w recenzji zatytu
łowanej Odnaleziona komedia, stwierdzał z satysfakcją: „mogę 
zakomunikować: znaleźliśmy komedię mądrą, ucieszną, inte
resującą artystycznie i prawdziwie rodzimą”.

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. książek: Polski rok 1968 (2006), „Polskie miesiące”, czyli kryzys(y) w PRL (2008)
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pPolska symbolika wojskowa 
w pierwszej dekadzie XX wie
ku właściwie nie istniała, nie 
było też możliwości nosze

nia polskich mundurów. Mało tego, tyl
ko pewna część ludzi zaangażowanych 
w działalność niepodległościową uważa
ła za konieczne i planowała odtwarzanie 
polskiego wojska. Z pewnością należał 
do nich Józef Piłsudski. Warto przyto
czyć mało znany fragment wspomnień 
Bogusława Miedzińskiego, który ilustru
je rolę Komendanta w upowszechnieniu 
idei polskiego munduru.

Moda na wojsko
„Gdy kiedyś, już po wojnie, wspominali
śmy te czasy z Wacławem Sieroszewskim 
i Andrzejem Strugiem, usłyszałem od nich 
ciekawą relację z rozmowy z Piłsudskim, 
którą mieli w tym czasie w Zakopanem. 
Sirko, jak zawsze gorący i niecierpliwy, 
zaczął atakować Piłsudskiego o zbyt [...] 
powolny rozwój organizacji strzeleckich. 
Wyrażać obawę, że jeśli wojna przyjdzie 
szybko, to będzie nas zbyt nikła garstka, 
aby stworzyć kadrę dla wojska polskiego 
w poważniejszych rozmiarach. Propo
nował Piłsudskiemu, aby jak najprędzej 
zorganizować poważniejszy zastęp ludzi 
o znanych nazwiskach, dobrych mówców 

Piłsudski – że ta błyskawiczna zmiana nie 
odbywa się bynajmniej w formie dysku
sji i argumentacji. Moda – to jest potęż
ne zjawisko. Podzielam wasze zdanie, że 
możemy mieć za mało czasu i dlatego też 
sądzę, że powinniśmy dążyć do wprowa
dzenia mody na wojsko. Młodzież, tak 
samo jak kobiety, jest na modę wrażliwa 
i to nam może dać rezultat szybszy niż 
rozumowana propaganda«. Toteż Piłsud
ski w tym czasie mówił jeszcze rzadziej 
niż przedtem. Natomiast zaczął stale nosić 
czapkę strzelecką z orzełkiem, a wkrótce 
i cały szary mundur strzelecki. Zachęcał 
[...], aby kogokolwiek stać na to, zmienił 

Orły Legionów Polskich
tomasz zawistowski

Rankiem 6 sierpnia 1914 roku, pięćdziesiąt  
lat i niespełna jeden dzień po egzekucji  
Romualda Traugutta, na kilka godzin  
przed wypowiedzeniem przez  
Austro-Węgry wojny Rosji polscy  
żołnierze wkroczyli z Galicji  
do Królestwa Kongresowego.  
Polskie wojsko odrodziło się  
po półwieczu, w nowych mundurach,  
lecz ze starym znakiem na czapkach.  
Na siwych strzeleckich maciejówkach  
widniały orły z tarczami amazonek.

i objąć cały teren zaboru austriackiego pro
gramowymi objazdami, aby w drodze od
czytów, konferencji i zebrań dyskusyjnych 
przekonać ludzi o potrzebie natychmiasto
wej i żywej akcji masowego przygotowa
nia militarnego. Ku zdumieniu swych roz
mówców, Piłsudski nagle poruszył temat 
damskich kapeluszy. Zaczął mówić o tym, 
jak to przy każdej zmianie mody mnóstwo 
kobiet zapowiada stanowczo, że nic po
dobnego nigdy nie włoży na siebie, i nagle, 
w przeciągu tygodni, a najwyżej miesięcy 
okazuje się, że wszystkie mają na głowie 
właśnie te potworności, o których słyszeć 
nie chciały. »I wierzcie mi – powiedział 
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 Ð  Orzeł 
strzelecki 
wyprodu-
kowany przez 
krakowską pracownię 
Franciszka Zająca
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cywilne ubranie na mundur. Jego uwa
ga o modzie była bardzo głęboka i trafna. 
W niedługim czasie zaczęło się ukazywać 
coraz więcej mundurów na ulicach Lwo
wa i Krakowa; zaś w najbliższym karna
wale ukazały się [...] wzmianki w prasie 
i na zaproszeniach, że na balach studenc-
kich mundury organizacji strzeleckiej są 
uprawnione na równi z frakami i smokin
gami. Za swego rodzaju elegancję zaczęto 
uważać we Lwowie i w Krakowie stałe 
noszenie pełnego munduru strzeleckiego 
włącznie z płaszczem. Moda zaczęła ro
bić swoje”.

Według relacji z 1935 roku pierwsze 
mundury strzeleckie, zaprojektowane 

osobiście przez Komendanta, zostały 
uszyte przez krakowskiego mistrza kra
wieckiego Karola Gillerta, którego za
kład mieścił się przy ul. św. Tomasza 
pod numerem 2. Z kolei do autorstwa 
pierwszej maciejówki używanej przez 
Piłsudskiego przyznawał się w swoich re
klamach lwowski czapnik Jan Wittman.

Sind Sie deutsche Soldaten?
Orły strzeleckie i legionowe były 
pierwszymi godłami odradzającego 
się w XX wieku wojska polskiego. Ich 
forma, nawiązująca do dziewiętnasto
wiecznej tradycji, była rozpoznawalna 
dla Polaków, lecz nieznana wielu ob

cym. Jednogłowy orzeł na półokrągłej 
tarczy był mylnie oceniany, poddanym 
Franciszka Józefa kojarzył się niekie
dy z niemieckim. Wspominał o jednej 
z takich pomyłek dowódca plutonu kra
kowskiego „Strzelca” po powrocie z za
wodów strzeleckich organizowanych 
wiosną 1914 roku „we Wiedniu”: 

„Jako wesołe i ciekawe nieporozu
mienie przytoczyć muszę rozmowę, jaką 
miałem z jakimś poczciwym wiedeńczy
kiem. Zaczepia mnie i pyta: 

– Sind Sie deutsche Soldaten?
– Dlaczego?
– A bo panowie tak ładnie musztruje

cie i macie taki »Reichsadler« na czapce.

 Ð Warta przed Biurem Werbunkowym Legionów Polskich w Krakowie, mieszczącym się w Pałacu pod Krzysztofory 
– wartownicy wciąż jeszcze noszą mundury swoich przedwojennych organizacji; po lewej stoi ochotnik z Polskich 
Drużyn Strzeleckich lub „Strzelca”, z rowerem – ochotnik z Drużyn Bartoszowych, po prawej – z Polowych Drużyn 
Sokolich, w tle grupa krakowskich gimnazjalistów; sierpień 1914 roku
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– Nie, my Strzelcy z Krakowa, a ten 
»Reichsadler« to nie niemiecki, lecz by
łego Królestwa Polskiego z r. 1831.

– Ah! So! – i kolosalne zdziwienie”.
Bywało też, choć rzadziej, że właśnie 

poprawna identyfikacja chroniła posia
dacza orła przed kłopotami. Przypadek 
taki, który zdarzył się Komendantowi 
w pierwszych dniach listopada 1918 roku 
w Berlinie, został odnotowany przez księ
cia Zdzisława Lubomirskiego: „Piłsudski 
[…] zakomunikował nam, że w Berlinie 
rewolucja jest w pełni. Żołnierze, rozbra
jając oficerów, zdejmują im oznaki. Do 
niego, będącego w mundurze legiono
wym, podeszli również niemieccy żoł
nierze, widocznie zamierzając tak samo 
postąpić, lecz zauważywszy orzełka na 
czapce, zaniechali wszelkich czynów, 
mówiąc: »Es ist ein polnischer Offizier«”.

Z czasem orzeł stał się dobrze rozpo
znawalnym znakiem polskich żołnierzy, 
ważnym o tyle, że – co warto podkreś-
lić – bywał jedynym elementem odróż
niającym legionistów od ich cesarsko
-królewskich sprzymierzeńców. Gdy 
w marcu 1915 roku, w czasie odwrotu 
spod Halicza częściowo rozproszonego 
c.k. 13. pułku piechoty, kilku krakusów 
z jego szeregów postanowiło zmienić 
przydział i wstąpić do Legionów, po pro
stu pozrywali z czapek bączki z literami 

F.J.I, a w ich miejsce przyczepili orzełki 
polskie otrzymane od legionistów.

Strzelcy i legioniści
Formacje paramilitarne w pierwszych 
dniach wojny zapoczątkowały istnie
nie polskich oddziałów wojsko
wych. Wspominał tę chwilę 

Wacław Sieroszewski, pisarz, podróż
nik, ułan 1. Pułku Ułanów LP:

„Dnia 3-go sierpnia oficer [Stanisław] 
Burhardt-Bukacki przyprowadził do 
Oleandrów oddział z 74 drużyniaków 

w pełnym rynsztunku. Ze Strzel
ców wybrano taką samą ilość 

przeważnie królewiaków 
[…]. Po południu zapo
wiedziano przybycie ko
mendanta. Istotnie, około 

trzeciej, wśród ustawionych 
naprzeciw siebie strzelców 

i drużyniaków, pojawił się Pił
sudski w czapce strzeleckiej – macie
jówce na głowie i ze szpicrutą w ręku, 
przyjął raport i odbył szczegółowy prze
gląd żołnierzy, poczem wygłosił krótką, 
energiczną przemowę tej treści: – Odtąd 
nie ma ani strzelców, ani drużyniaków. 
Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jeste
ście żołnierzami polskimi. Znoszę wszel
kie odznaki specjalnych grup. Jedynym 
waszym znakiem jest odtąd Orzeł Biały. 
Dopóki jednak nowy znaczek nie zosta
nie wam rozdany, rozkazuję, abyście za
mienili ze sobą wasze dawne odznaki, 
jako symbol zupełnej zgody i braterstwa, 
jakie muszą wśród żołnierzy polskich pa
nować. Niech strzelcy przypną do czapek 
blachy drużyniaków, a oddadzą im swoje 
orzełki. Wkrótce może pójdziecie na pola 

 Ð Tablice umundurowania żołnierzy Legionów Polskich, wydanie austriackie; oprócz sylwetek ułana I Brygady w czapce  
wczesnego typu oraz piechura i artylerzysty z II Brygady przedstawiono przykłady innych nakryć głowy: maciejówkę strzelecką 
i kapelusz sokoli, na którym dodatkowo, z pewną dozą dobrej woli, można dopatrzyć się kształtu oznaki Drużyn Bartoszowych

 Ð Porucznik Jędrzej Moraczewski 
z I Brygady Legionów Polskich,  
późniejszy premier RP;  
na maciejówce orzeł strzelecki 



Orzeł Biały66

bitew, gdzie mam nadzieję, że zniknie 
najlżejszy cień różnicy między wami.

Po skończonej przemowie oddał Piłsud
ski swój znaczek naczelnikowi drużyn, 
a jego blaszkę przypiął do swojej czap
ki, wielu z obecnych uczyniło to samo”.

Te same wydarzenia opisał inny ich 
uczestnik, późniejszy generał, a w roku 
1914 dowódca 1. Kompanii Kadrowej, 
Tadeusz Kasprzycki: „Następnego dnia 
(3 VIII 1914) kompanja zostaje uro
czyście zaprzysiężona w Oleandrach. 
Powstaje z uczniów oficerskich szkół 
Związku i Drużyn Strzeleckich. Wybra
no od nas Królewiaków, w tem wielu 
studentów, nawet z głębi Rosji. Po po
łudniu pod dowództwem Burchardta
-Bukackiego przymaszerowuje takiż 
oddział (70 kilku ludzi), wybrany ze 
szkoły Drużyn Strzeleckich. 

Stajemy naprzeciw siebie. Następu
je akt zbratania odrębnych organizacyj, 
co do wspólnego celu dążyły oddzielne
mi drogami. […] Komendant zamienia 
z Bukackim odznakę strzelecką na dru
żyniacką. Wszyscy będziemy odtąd no
sili wspólny znak – strzeleckiego orła”.

Nieco inaczej zapamiętał tę chwilę 
Stefan Pomerański: „Następnie Druży

niakom przyniesiono znaczki 
związkowe. Z żalem oddawali

śmy swoje blachy. Na znak bra
terstwa Komendant Główny zamie

nił swój znaczek z Burchardtem i długo 
go później nosił”. Ta ostatnia relacja ma 
słaby punkt, przeczą jej bowiem póź
niejsze o kilka dni zdjęcia Piłsudskie
go znowu noszącego strzeleckiego orła.

W ślad za Kompanią Kadrową, któ
ra pierwsza wkroczyła do Królestwa, 
wyruszyły kolejne oddziały strzeleckie. 
16 sierpnia powstał w Krakowie Naczel
ny Komitet Narodowy, który uzyskał 
zgodę władz austriackich na tworzenie 
Legionów Polskich: Wschodniego i Za
chodniego. Formowany we Lwowie Le
gion Wschodni w ciągu niespełna dwóch 
miesięcy został zlikwidowa
ny. Nazwa Legiony Pol
skie dotyczyła odtąd 
formacji wywodzących 
się w rzeczywistości 
z Legionu Zachodnie
go. Formalnie w ich skład 

wliczono oddziały walczące pod dowódz
twem Piłsudskiego.

Dzięki stałemu napływowi ochotni
ków Legiony rozrosły się w 1915 roku 
do siedmiu pułków piechoty, dwóch 
pułków ułanów i pułku artylerii, uzupeł
nionych sztabem i licznymi oddziałami 
współdziałającymi, co łącznie dawało ok. 
25 tys. żołnierzy. Przez blisko trzy lata 
istnienia Legionów wyprodukowano dla 
nich kilkadziesiąt typów orłów na czapki. 
Godła te były produkowane przez zakła
dy grawerskie w wielu polskich miastach, 
na początku w Krakowie i we Lwowie, 
później w Kielcach, a od sierpnia 1915 
roku w Warszawie. Produkowano polskie 
orły również poza ziemiami polskimi – 
chociażby w Wiedniu. Zakłady wytwór
cze mieszczące się w stolicy monarchii 

oferowały wykonanie godeł wysokiej 
jakości, a ponadto były w stanie spro
stać dodatkowym trudnościom tech
nicznym, jakie na przykład niosła 
ze sobą produkcja orłów na wyso

kie czapki ułańskie. Orły wiedeńskiej 
produkcji trafiały zarówno do oddziałów 
walczących już na froncie, jak i do od

działów formowanych na miejscu, 
począwszy bowiem od 18 sierpnia 
1914 roku z Wiednia wyruszały 
w pełni umundurowane i wypo
sażone uzupełniające kompanie 
marszowe.

Tomasz Zawistowski – autor trzech tomów 
monografii polskiego orła wojskowego,  

urzędniczego i szkolnego Polskie orły  
do czapek w latach 1917–1945

Druga część  
artykułu ukaże się 

we wrześnio-
wym numerze  

„Pamięci.pl”.

 Ð Orzeł „kadrowy”  
na czapce  
podporucznika  
Adama Dobrodzic-
kiego z I Brygady 
Legionów Polskich; 
Adam Dobrodzicki, 
malarz i publicysta, 
wystąpił z wojska 
w 1928 roku 
w stopniu majora

 Ð Podporucznik Aleksy Nehring „Dunin” z orłem 
strzeleckim na czapce
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HHistorię tej konstrukcji zacząć 
można w latach dwudziestych 
ubiegłego wieku, gdy nowo 
powstała Czechosłowacja 

zastanawiała się nad wyborem systemu 
broni strzeleckiej dla swojej armii. Pomi
mo bogatej tradycji zbrojeniowej i roz
budowanego przemysłu, do 1918 roku 
na terenie przyszłej republiki nie było 
ani jednej wytwórni broni strzeleckiej, 
wobec czego państwo stanęło przed trud
nym zadaniem szybkiego jej zbudowa
nia. Spuścizna po habsburskiej monar
chii w postaci kilkuset tysięcy karabinów 
i karabinków Mannlichera dawała, jak 
można by sądzić, przewagę austriackie
mu „dwutaktowcowi” w wyścigu o pal
mę pierwszeństwa w czechosłowackiej 
armii. Jednak możliwość zakupienia 
pełnego wyposażenia fabryki Mausera 
w Oberndorfie przekonała naszych po
łudniowych sąsiadów do niemieckiego 
systemu 98. Niemieckie maszyny zain
stalowano w poaustriackich zakładach 
artyleryjskich (filia wiedeńskiego Arse
nału) w Brnie (Zbrojovka Brno). 

Karabinek dla żandarmów...
Z początku montowano klasyczne dłu
gie karabiny, ale w 1925 roku ruszyła 

produkcja najsłynniejszego czeskiego 
karabinu, a według naszej nomenklatu
ry – karabinka wz. 24. Wzór ten stał się 
regulaminową bronią armii czechosło
wackiej i jednym z największych prze
bojów eksportowych fabryki w Brnie 
(kilkaset tysięcy sztuk kupiła m.in. Ru
munia). Oprócz wyżej wymienionego 
brneńska wytwórnia produkowała też 
kilka innych modeli na zamówienie za
graniczne. W oparciu o nie opracowa
no krótki karabin wz. 16/33 (oznacze
nie fabryczne), który w 1934 roku stał 
się częścią uzbrojenia czechosłowackiej 
żandarmerii (četnictvo) i straży finanso
wej (finančni stráž) jako krátká četnická 
puška wz. 33. Wyprodukowano łącznie 
25311 karabinków wz. 33.

...i strzelców górskich
Po zajęciu Czechosłowacji przez III Rze
szę Niemcy błyskawicznie przejęli kon
trolę nad tamtejszym przemysłem zbro
jeniowym. W przypadku brneńskich 
zakładów był to koncern gigant należą
cy do marszałka Rzeszy – Reichswerke 
Hermann Göring (RWHG). Od wrześ
nia 1939 roku oficjalna nazwa fabryki 
brzmiała Waffenwerke Brünn AG. Już 
w 1940 roku uruchomiono produk

Trofeum z Widma
Michał Mackiewicz

Wśród znajdujących się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego pamiątek związanych  
z 2. Korpusem Polskim gen. Władysława Andersa wyróżnia się niemiecki karabinek G33/40. 
Nie dość że jest jednym z najciekawszych i najbardziej poszukiwanych przez kolekcjonerów 
mauserów, to na dodatek stanowi cenne trofeum z bitwy o masyw Monte Cassino.

cję broni opartej na wz. 33 – karabin
ka G33/40, który miał być uzbrojeniem 
rozbudowywanych jednostek piechoty 
górskiej (Gebirgsjäger). Litera G ozna
cza karabin (gewehr), choć broń jest kla
sycznym karabinkiem. Szacuje się, że 
produkcja sięgnęła 120 tys. egzemplarzy. 
Niemcy zdecydowali się na drobną mo
dyfikację pierwowzoru. Najważniejszą 
i od razu zauważalną różnicą jest wy
datna stalowa stopka kolby (identyczna 
jak w karabinach 98k) oraz wzmacnia
jące okucie z lewej strony. Miało ono 
zapobiegać niszczeniu kolby w trakcie 
działań w górzystym terenie, kiedy to 
żołnierze podpierali się karabinkiem, 
ułatwiając sobie wspinaczkę.

W wielu opracowaniach można spot
kać informację, że karabinki G33/40 
przeznaczone były także dla spadochro
niarzy, zaprojektowano nawet specjalną 
wersję ze składaną do lewego boku kol
bą. Wydaje się, że trafiły do niemieckich 
Fallschirmjäger w niewielkiej liczbie.

Panaceum na snajperów
Karabinek ze zbiorów Muzeum Wojska 
Polskiego przekazany został w 1988 roku 
przez Andrzeja Kowalewskiego, syna 
kpt. Mariana Kowalewskiego, dowódcy 

 Ð Niemieccy strzelcy górscy na froncie 
wschodnim, na pierwszym planie  
karabinek G33/40
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3. kompanii 16. batalionu strzelców 
należącego do 6. Lwowskiej Brygady 
Strzelców z 5. Kresowej Dywizji Pie
choty. Według relacji syna, kpt. Kowa
lewski używał karabinka w czasie walk. 
Broń długa w rękach oficera, standar
dowo uzbrojonego w rewolwer lub pi
stolet, miała zmylić niemieckich snajpe
rów, bardzo aktywnych w czasie bitwy 
o Monte Cassino i polujących prze
de wszystkim na dowódców. Z prawej 
strony łoża, tuż pod nakładką znajduje 
się stosowna inskrypcja: M. CASSINO 
17.V.1944. Można założyć, że karabinek 
został zdobyty 17 maja, kiedy 16. bata
lion toczył niezwykle zacięte walki 
o wzgórze Widmo. Przeciwnikiem Po
laków na tym odcinku był 2. batalion 
strzelców górskich (z 100. pułku 5. Dy
wizji Strzelców Górskich gen. Maxa 
Schranka), tworzący wraz z 4. batalio
nem strzelców wysokogórskich grupę 
bojową „von Ruffin”. Zapewne zdobycz
ny G33/40 należał pierwotnie do które
goś z żołnierzy tego oddziału. Po wojnie 
kapitan Kowalewski pozostał na emigra
cji w Wielkiej Brytanii. Trofeum trafiło 
do Polski za pośrednictwem Konsulatu 
Generalnego PRL w Londynie.

Broń ma pełną zgodność numeryczną 
oraz następujące sygnatury: na komorze 
ryglowej – kodowa nazwa producenta 
dot, oznaczająca zakłady w Brnie, po
niżej rok produkcji 1941; z lewej strony 
komory numer seryjny broni 821b i znak 
odbioru wojskowego, z prawej strony 
znaki odbiorów i przestrzelania. Na ko

morze zamkowej zaś, z lewej strony – 
oznaczenie wzoru G.33/40.

Rodzynek wśród mauserów
Karabinek jest klasyczną dziewięćdzie
siątką ósemką (najsłynniejsza rodzina 
wśród mauserów), a więc bronią powta
rzalną, wyposażoną w zamek ślizgowo
-obrotowy, czterochwytowy, ryglowany 
symetrycznie dwoma ryglami; rączka za
mkowa zagięta jest w dół i zakończona 
półkolistą gałką próżną w środku. Maga
zynek pudełkowy mieści pięć nabojów. 
Łoże długie, sięgające przedniego bącz
ka, ma chwyt półpistoletowy i nakładkę 
obejmującą celownik. Przyrządy celow
nicze są złożone z pryzmatycznej muszki 
osłoniętej blaszanym pierścieniem i ce
lownika ramieniowo-krzywiznowego 
o nastawie do 1000 m.

Karabinki G33/40, z uwagi na sto
sunkowo niewielką liczbę wyproduko
wanych egzemplarzy, są poszukiwane 
na rynku kolekcjonerskim i osiąga
ją znacznie wyższe ceny aniżeli stan
dardowe niemieckie mausery 98k. Nie 
bez znaczenia jest to, że używano ich 
w elitarnych oddziałach górskich (tak
że Waffen-SS). Archiwalne zdjęcia 
potwierdzają, że wraz z oddziałami  
Gebirgsjäger kbk zawędrowały na nie
mal wszystkie europejskie fronty (Nor
wegia, Kaukaz, Bałkany), a być może 
i do Afryki – przechowywany w Impe
rial War Museum w Londynie G33/40 
pochodzi ze składów ze zdobyczą wo
jenną w Aleksandrii. Broni tej nie zabra
kło także we Włoszech, o czym świad
czy trofeum spod Monte Cassino.
Michał Mackiewicz – archeolog, pracownik  
Działu Historii Wojskowości Muzeum Wojska Polskiego;  
zajmuje się historią wojen i uzbrojenia oraz archeologią 
militarną; autor licznych artykułów o tematyce histo-
rycznowojskowej, współautor książki Kircholm–Kłuszyn, 
zwycięstwa husarii (2011)

dane taktyczno-techniczne:
nabój 7,92 x 57 mm
masa broni 3,58 kg
długość broni 990 mm
długość lufy 490 mm

 Ð Karabinek G33/40; widok z prawej 
i lewej strony

 Ð Sygnatury na komorze ryglowej Ð Okolicznościowy napis „M. CASSINO 
17. V. 1944”
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Nie tylko maki
andrzej brzozowski

Dwa lata temu nakładem Instytutu Pamięci  
Narodowej ukazała się gra ZnajZnak.  
Na 70. rocznicę bitwy o Monte Cassino IPN  
przygotował wydanie specjalne  
poświęcone tej batalii.

Podobnie jak podstawowa wersja, ZnajZnak. 
Monte Cassino jest grą edukacyjną, której naj
ważniejszym założeniem (i kluczem do zwy
cięstwa) jest rozpoznawanie symboli – tym 

razem związanych z bitwą o wzgórze Cassino. W roz
grywce bierze udział dwóch graczy. Każdy z nich ma 
pięć kart. Na każdej znajduje się dwanaście symboli, 
przy czym każde dwie dowolne karty mają zawsze tyl
ko jeden wspólny obrazek. Na rewersach znajdują się 
opisy każdego z symboli. Gracze wykładają po jednej 
karcie ze swojej puli awersem (czyli stroną bez opi
su) do góry. Chodzi o to, aby wcześniej niż przeciwnik 
dostrzec ten wspólny znak na wykładanych kartach,  
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Bitwa o Monte Cassino jest symbolem chwały w hi-
storii polskiej wojskowości – jednym z wielu, ale istot-
nym. Masyw Monte Cassino był kluczowym elemen-
tem niemieckiej pozycji obronnej, tzw. linii Gustawa. 
Tędy przebiegała arteria komunikacyjna wiodąca woj-
ska aliantów do Rzymu, którego zdobycie było niekiedy 
wręcz chorobliwą manią wielu alianckich dowódców. 

Faktycznie o Monte Cassino toczyły się cztery odrębne 
bitwy, których wspólną cechą był obszar ich rozegrania 
się oraz to, że stroną broniącą się we wszystkich czte-
rech odsłonach byli Niemcy. Pierwsza próba opanowania 
Monte Cassino i przełamania linii Gustawa miała miejsce 
17 stycznia 1944 roku. Jednostki brytyjskie usiłowały 
zdobyć klasztor i otaczające go wzgórza, ale bez skutku. 
Wyciągnięto jednak wnioski z niepowodzeń i kolejne ata-
ki stopniowo przynosiły sukcesy, uwieńczone zdobyciem 
kluczowych punktów tego odcinka linii Gustawa przez 
żołnierzy 2. Korpusu gen. Władysława Andersa. Bitwa 
ta w zasadzie jest powszechnie znana. Czy wobec tego 
jest potrzeba powracania do tego tematu? Jak najbar-
dziej! Winni jesteśmy pamięć jej uczestnikom – przede 
wszystkim bohaterskim polskim żołnierzom.

Autorzy gry ZnajZnak. Monte Cassino zauważyli – jakże 
słusznie – jeszcze jeden powód do jej stworzenia: potrze-
bę edukacji. Zwrócić trzeba uwagę na symbole występu-
jące w grze. Większość populacji ludzkiej to wzrokowcy, 
dlatego istotny jest dobór znaków graficznych. W grze 
występują symbole ukazujące całe spektrum wojsk bio-
rących udział w bitwie. Poznajemy odznaki rozpoznawcze 
jednostek spod Monte Cassino, sylwetki dowódców, cha-
rakterystyczny sprzęt. Podkreślić trzeba, że nie pominięto 
również przeciwnika. Po stronie niemieckiej były to elitar-
ne jednostki spadochronowe i piechoty górskiej. Pokonać 
elitarnego nieprzyjaciela – tym większa chwała zwycięzcy.

Istotne w tej grze jest nawiązanie do symboli kresowych 
– stąd herby Lwowa i Wilna oraz wiele innych elemen-
tów – wszak większość żołnierzy 2. Korpusu pochodziła 
z Kresów. Zastrzeżenia można wnieść do lakoniczności 
niektórych opisów tych symboli – jednak pozostaje na-
dzieja, że gracze zostaną w ten sposób zainspirowani do 
dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy. Powodem tej 
lakoniczności jest zresztą zapewne szczupłość miejsca na 
opis. Czy trafnie dobrano symbole? Ktoś może mieć wąt-
pliwość: skąd tu Katyń? Otóż ten symbol wskazuje, przez 
co przeszły setki wysokich rangą oficerów 2. Korpusu, ale 
i prostych żołnierzy, którzy poznali „nieludzką ziemię”. Fak-
tem jest, że oficerowie tego związku operacyjnego cudem 
uniknęli zagłady w Katyniu i innych sowieckich miejscach 
kaźni – o czym bezwzględnie trzeba pamiętać.

Zachęcam gorąco do zainteresowania się zapropono-
waną grą – w moim przekonaniu będzie uczyła, bawiąc,  
i bawiła, ucząc. 

ppłk dr Krzysztof M. Gaj – pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN





edukacja historyczna70

a następnie go zidentyfikować. Kolej
nym krokiem jest sprawdzenie na od
wrocie karty trafności odpowiedzi. 
Jeśli jest zgodna z opisem, odpowia
dający oddaje swoją kartę przeciwni
kowi. Zwycięzcą zostaje gracz, który 
poprawnie wskaże i opisze więcej 
znaków, pozbywając się tym sa
mym wszystkich kart. Liczą się 
zatem nie tylko spostrzegawczość 
i refleks, lecz także wiedza.

Autorzy gry wykorzystali 
sprawdzony pomysł z pierwszego 

ZnajZnaku i zaproponowa
li zróżnicowaną gamę symbo

li do rozpoznania. Wśród nich 
znajdują się m.in. flagi nacji bio
rących udział w bitwie (łatwe? – 
a kto zna sztandar Kanady sprzed 

siedemdziesięciu lat?), emblematy 
jednostek (wśród nich oczywiście 
3. Dywizji Strzelców Karpackich), 
odznaczenia i odznaki pułkowe 
(np. 1. Pułku Ułanów Krechowiec-

kich), elementy uzbrojenia 
(karabin Bren, czołg M3A3 
Stuart), ważne daty, wizerun
ki dowódców i ważnych po
staci (kto zgadnie, jak wyglą
da słynny kapral Wojtek?). 
Ikony dobrane są w taki 
sposób, aby za ich pomocą 
– oraz zwięzłych, ale rzetel
nie przygotowanych opisów 
– przedstawić możliwie peł
ny obraz bitwy. Oczywiście 
nie jest to wiedza komplet
na i bez dodatkowego źródła 
(książka, nauczyciel) nie da 
się poznać całego przebiegu 
zmagań. Zdobyte podczas 

zabawy informacje z pewnością jednak ułatwią pro
ces przyswajania wiadomości np. na lekcji, pomogą 

skojarzyć fakty i postaci z symbolami (co, jak wia
domo, ułatwia zapamiętywanie) albo zaimpono

wać klasie znajomością ciekawostek.
Dodatkowym atutem gry jest to, że in
strukcja oraz karty zostały przygoto

wane w dwóch językach – po polsku 
i angielsku.

Gra ZnajZnak. Monte Cas-
sino będzie sprzedawana 

od 17 maja, w trzynastu 
wersjach kolekcjo

nerskich oznako
wanych na pudełku 
oraz na kartach lite
rami od A do N. 

We wszystkich 
zestawach są łącz

nie 133 symbole, w po
jedynczym ok. 20 mniej. Każde 

pudełko jest samodzielną grą, ale karty 
z różnych zestawów można ze sobą mieszać.

Uwaga: karty  
do gry ZnajZnak.  
Monte Cassino  
nie łączą się  
z kartami  
do podstawowej wersji 
gry ZnajZnak.
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Na co dzień dyskusji o historii kobiet i gender  jest 
w Polsce niewiele. Cieszy więc, gdy pojawia się jakiś 
poważny głos w tych skromnych debatach. Jest też 
okazja, by wyjaśnić pewne nieporozumienia.

T
akich nieporozumień z tekstu dr Magdaleny Gawin („Pa-
mięć.pl” 2/2014) wynika całkiem sporo. Przede wszyst-
kim w artykule Zawężona narracja – polemice z tezami 
przedstawionymi w wywiadzie przez prof. Andreę Petö 

(Pamięć.pl” 1/2014) – odnajdujemy niewiele odniesień do zasadni-
czych treści rozmowy. Odczytuję go więc raczej jako próbę obro-
ny tzw. tradycyjnej historiografii, o której wywiad traktował nie-
jako na marginesie pytania o status historii kobiet, oraz jako atak 
na ledwie wspomnianą w wywiadzie książkę Małgorzaty Fidelis.

Niezależnie jednak od tego, jak daleko polemika odbiega od 
treści wywiadu, dotyczy kwestii ważnych, nie tylko w kontek-
ście historii kobiet.

Autorka pisze o postmodernizmie, zwrocie lingwistycznym 
i dekonstrukcji. Ich charakterystyka jest trafna, chociaż wiązanie 
tych zjawisk z marksizmem to nadużycie. Co więcej, Magdalena 
Gawin sugeruje, że kategoria gender pojawiła się właśnie wów-
czas w humanistyce, by zaistnieć obok innych kategorii, np. kla-
sy. Zostawmy problem klasy, choć wypada zauważyć, że użycie 
tego pojęcia nie świadczy od razu o wyznawaniu marksizmu. Ale 
przede wszystkim – kategoria płci kulturowej pojawiła się w hu-
manistyce już wcześniej. Postmodernizm w znaczący sposób 
wpłynął na historię kobiet i gender, ale to tylko jeden z nurtów 
ich uprawiania. Historia kobiet i gender mają bardzo wiele twarzy.

Oczywiście, rację ma Magdalena Gawin, pisząc, że apokalipsa 
uprawiania historii nie nastąpiła. Ale stwierdzenie to dotyczy tak-
że historiografii spoglądającej na dzieje z perspektywy gender. 
Czytając prace mieszczące się w tym nurcie, odkryjemy, że wiele 
z nich nie zajmuje się jedynie dyskursem (z czego zresztą trudno 
czynić zarzut), a prezentowany przez historyków płci warsztat 
badawczy nie jest wcale taki znowu rewolucyjny. Do prac tych 
należy również książka Małgorzaty Fidelis, o której za chwilę.

A jeśli o filozofię podejrzeń chodzi – czyż nie jest ona cnotą dla 
historyka? Nieustannie dokonuje on krytyki źródeł, a krytyka ta 
wymaga właśnie nieufności. Dochodzenie do prawdy historycznej 
nie polega na ich przepisywaniu, lecz analizie i interpretacji. His-
toria gender podpowiada nam, że w krytyce źródeł powinniśmy 
zwrócić uwagę także na to, w jaki sposób mówią one o kobietach 
i mężczyznach. „Jeśli w XIX i XX w. mówiło się, że kobiety wyko-
nują prace pomocnicze, potrzebują szczególnej ochrony praw-
nej, działają pod wpływem emocji, są apolityczne i nie potrafią się 
zorganizować, to te wypowiedzi, autorstwa zarówno mężczyzn, 
jak i kobiet, bynajmniej nie są prostymi dowodami historycznych 
faktów” – pisała badaczka historii kobiet Karin Hausen. Tylko 
tyle – i aż tyle. W tym sensie historia kobiet przybliża nas do jak 
najbardziej „tradycyjnej” historycznej prawdy.

Historia polityczna, społeczna, gender? Nie musimy wybierać. 
Jeśli chodzi o PRL, istnieją dobre książki z zakresu historii poli-
tycznej, bardzo ciekawe monografie dziejów społecznych. Nikt 

– a przynajmniej prof. Petö – nie mówi, że należy to wszystko 
wyrzucić do kosza i napisać nową, genderową historię. Ale może 
pomijając perspektywę kobiet, tracimy coś istotnego? Może ar-
bitralnie uznaliśmy, co jest ważne, a co nie? Każda historiografia 
ma swoje ograniczenia i warto być tego świadomym.

Książka Małgorzaty Fidelis (ukazała się ona w jęz. angielskim; 
w jęz. polskim dostępne są artykuły tej autorki, m.in. w tomie 
Płeć buntu. Kobiety w oporze społecznym i opozycji w Polsce 
w latach 1944–1989 – na tle porównawczym, red. J. Olaszek, 
N. Jarska, Warszawa 2014) wpisuje się, owszem, w „nurt hi-
storiografii już istniejącej”, ale nie tej pisanej w Polsce. Nie to 
bowiem, że „opisuje modernizacyjny potencjał komunistycznej 
Polski”, jest w niej najważniejsze. W książce tej po raz pierwszy 
możemy przeczytać, że praca kobiet w charakterze górniczek 
czy maszynistek nie była tylko jakimś kolejnym ponurym sowiec-
kim eksperymentem na ludziach. W każdym razie nie to było 
najważniejsze dla tych robotnic. I nie jest to wcale teza łatwa 
do przełknięcia, ponieważ nie mieści się w dominującej narracji 
o stalinizmie w Polsce.

Dlaczego budzi to aż takie wątpliwości? Bo „relatywizuje” tota-
litarny stalinizm? Bo kobiety, bohaterki tej historii, nie zachowały 
się zgodnie z naszymi oczekiwaniami? Niech każdy sceptyczny 
czytelnik odpowie sobie sam.

Uwaga o wolności słowa, „swobodzie wymiany myśli i poglą-
dów” wydaje mi się nietrafiona. „Emancypacyjne myślenie o ko-
bietach”, o którym pisze Magdalena Gawin, niewiele ma wspólne-
go z doświadczeniem warstw niższych. Inteligentki i arystokratki 
mogły o tym debatować, tymczasem prządka w fabryce zarabiała 
o połowę mniej niż mężczyzna. Środowiska kobiece walczyły też, 
by polepszyć sytuację robotnic, ale nie mogły zmienić tego, że 
kobieta niezmiennie postrzegana była jako niepełnowartościo-
wa, gorsza siła robocza. „Wolności dokonywania wyborów” nie 
możemy rozumieć wąsko. Wolność wyboru drogi życiowej też 
jest wolnością – często ograniczaną tym, jak definiujemy płeć 
czy inne wyznaczniki społecznej hierarchii.

Zgadzam się, że „stalinowska emancypacja” instrumenta-
lizowała życie kobiet i że nie o emancypację w gruncie rzeczy 
chodziło (o tym też mówi prof. Petö w wywiadzie). Nie znaczy 
to jednak, że kobiety nie wykorzystywały sytuacji, jaką stworzy-
ła. Chcąc poznać i zrozumieć życie w komunizmie, nie możemy 
lekceważyć doświadczenia różnych grup społecznych. Ludzie są 
aktywnymi twórcami swojej własnej historii, „negocjują” z oto-
czeniem swoje miejsce i swoją tożsamość. Na różne sposoby 
tworzą przestrzenie wolności. Ten nurt badań społecznych (nie 
tylko gender), ukształtowany w opozycji do „paradygmatu” to-
talitaryzmu, jest od dawna już popularny na Zachodzie. Ma też 
swoich reprezentantów w Polsce.

Od kilku lat w naszym kraju nie obowiązuje już zakaz pracy 
kobiet pod ziemią. Nie słychać jednak głosów, by wracał stali-
nizm albo by pracownice kopalń miały nieślubne dzieci. Zmieniły 
się obyczajowość, kultura, w tym postrzeganie płci. I to między 
innymi właśnie badanie tych zmian czyni z historiografii gender 
opowieść tak fascynującą.

dr Natalia Jarska – historyczka, pracownica Biura Edukacji Publicznej IPN

czy i jak zaglądać do kopalni,  
czyli o historii kobiet raz jeszcze
Natalia Jarska



R
ok 1945, ostatnie miesiące II wojny światowej. Wojska 
III Rzeszy ustępują pola siłom alianckim i Armii Czerwo-
nej. W sam środek chaosu na terenie Niemiec trafia 
ekspedycja kierowana przez szwedzkiego arystokratę 

– hrabiego Folkego Bernadotte’a. Ochotnicy w pomalowanych 
na biało autobusach z symbolem Czerwonego Krzyża przybywają 
na ratunek więźniom obozów.

Autor książki – Sune Persson – opisuje nie tylko przebieg misji 
tytułowych białych autobusów, lecz także pozwala na zapoznanie 
się z ówczesną sytuacją międzynarodową. Publikację otwierają 
informacje o odradzającym się po Wielkiej Wojnie państwie nie-
mieckim – od utworzenia republiki weimarskiej po marsz Hitlera 
do władzy. Dzięki temu mniej zorientowani czytelnicy otrzymują 
niezbędną do dalszej lektury wiedzę. Nieco szerzej autor przed-
stawia losy Danii i Norwegii pod okupacją niemiecką oraz sytuację 
Żydów podczas II wojny światowej. Wspomina m.in. o działalności 
Światowego Kongresu Żydów, Amerykańsko-Żydowskiego Połą-
czonego Komitetu Rozdzielczego (Joint) czy Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża i jego oddziałów w krajach skandynawskich. 
Pomoc przetrzymywanym w obozach koncentracyjnych polegała 
nie tylko na działaniach zmierzających do ich uwolnienia lub zła-
godzenia ich traktowania, lecz także na wysyłaniu paczek z żyw-
nością i odzieżą oraz tworzeniu imiennych list więźniów i infor-
mowaniu bliskich o ich losie.

Do tych działań dołączyła również – formalnie neutralna – 
Szwecja. Przełom miał nastąpić w 1943 roku, kiedy to Niemcy 
deportowali do obozów sześciuset studentów uniwersytetu 
w Oslo. 1 grudnia rząd Szwecji wysłał petycję, w której doma-
gał się zaniechania represji wobec studentów i pracowników 
oświaty. Od tego momentu polityka rządu szwedzkiego balan-
sowała pomiędzy działaniem a neutralnością. Kurs ten jednak 
zmieniał się na korzyść aktywnej pomocy jeńcom, zwłaszcza 
skandynawskim.

Autor, docierając do prywatnych dokumentów osób zaanga-
żowanych w ratowanie więźniów, wnikliwie analizuje zakulisowe 
spotkania i rozmowy, podczas których poru-
szano sprawę pomocy dla przetrzymywanych 
w obozach koncentracyjnych. Najczęściej były 
to negocjacje prowadzone w ministerstwach 
spraw zagranicznych Szwecji i Niemiec czy 
w rządzie norweskim działającym na uchodź-
stwie w Wielkiej Brytanii. Sune Persson nie 
przemilcza niekorzystnych dla Szwecji faktów, 
choć jest obywatelem tego kraju. Wskazuje, że 
rząd królestwa do 1942/1943 roku nie próbo-
wał pomóc żydowskim więźniom. Duże znacze-
nie dla zmiany pod tym względem miała działal-
ność organizacji żydowskich na terenie Szwecji. 
Ostatecznie szwedzki rząd zadeklarował przy-
jęcie ludności żydowskiej z obozów.

Od początku 1945 roku plany ratowania 
więźniów i pomoc dla nich stawały się coraz 
bardziej intensywne. Impulsem do podjęcia 
działań były pogłoski o rozkazie Hitlera, w któ-
rym mówił jakoby o zniszczeniu obozów i zabi-
ciu wszystkich więźniów przed ostatecznym 
upadkiem Niemiec, oraz postępująca ofensywa 
aliantów i Armii Czerwonej.

Do kierowania misją ratunkową wytypowany został hrabia 
Folke Bernadotte, działacz Szwedzkiego Czerwonego Krzyża. 
Miał doświadczenie w trudnych negocjacjach, sieć potrzebnych 
kontaktów i biegle władał językiem niemieckim. Persson bardzo 
wnikliwie analizuje pierwsze postulaty w związku z przygotowa-
niem misji w Rzeszy, stara się dociec, kto był jej pomysłodawcą 
i kto wziął na siebie ciężar przygotowań. Prześledził wszystkie 
dostępne źródła, m.in. książkę hrabiego Bernadotte’a Koniec 
Trzeciej Rzeszy, traktującą o jego misji, a także dokumenty i no-
tatki ze spotkań. Przeprowadził też wiele rozmów ze świadkami 
i osobami zaangażowanymi w misję. 

Ze strony niemieckiej partnerem w rozmowach przygotowu-
jących misję białych autobusów był szef SS Heinrich Himmler. 
W napiętej atmosferze kończącej się wojny próbował on wdrożyć 
w życie własną politykę, polegającą na ugodzie z aliantami. Jednym 
z argumentów przemawiających na jego korzyść w oczach Za-
chodu miała być poprawa traktowania więźniów i obietnica zwal-
niania ich z obozów koncentracyjnych. Czynił on jednak te ustęp-
stwa niechętnie, wiedząc, że nie wzbudziłyby aprobaty Führera.

Pomimo mnożonych przez Niemców trudności ekspedycja 
wyruszyła ze Szwecji z konwojem pomalowanych na biało auto-
busów oznaczonych czerwonymi krzyżami. Duży wkład w ratowa-
nie więźniów wnieśli także Duńczycy, udostępniając na cele misji 
pojazdy wraz z kierowcami. W ten sposób rozpoczęła się walka 
z czasem, aby uratować możliwie najwięcej osób z obozów kon-
centracyjnych. Ekspedycja dotarła na dalekie południe Niemiec, 
m.in. do obozów w Dachau czy Schömbergu. Konwoje kilkakrotnie 
zostały omyłkowo ostrzelane przez alianckie lotnictwo, w wyni-
ku czego zginęło kilka osób spośród wyzwolonych i personelu.

Po wojnie hrabia Bernadotte nie cieszył się należnym uznaniem. 
Zarzucano mu współpracę z Niemcami i nieprzychylny stosunek 
do Żydów. Wpływ na to, jak dowodzi Persson, miał konflikt z Fe-
lixem Kerstenem – pochodzącym z Estonii masażystą Himmle-
ra – który miał udział w uzyskaniu zgody szefa SS na szwedzką 
misję w Niemczech. Mimo nieprzychylnych opinii na swój temat, 

hrabia kontynuował po wojnie działania poko-
jowe, będąc mediatorem ONZ w Palestynie. 
17 września 1948 roku został zamordowa-
ny w Jerozolimie. Książka Perssona rozpra-
wia się z fałszywymi zarzutami wobec niego.

Autor wykorzystał wspomnienia świad-
ków opisywanych wydarzeń i uczestników 
misji. Nie przytacza ich jednak bezkrytycz-
nie, polemizuje z nimi i wskazuje nieścisłości. 
Przywołane relacje świadków nie są wolne 
od emocji, sam autor jednak unika oceniania 
przedstawionych postaci, zachowując nauko-
wy dystans.

Zawarte w publikacji przypisy są obszer-
ne, niestety zostały umieszczone na końcu, 
co może rozpraszać uwagę wnikliwego czy-
telnika. Załączone w pracy fotografie dobrze 
korespondują z tekstem, jednak mogłoby 
być ich więcej. 

Książka Białe autobusy… jest napisana 
przejrzyście i przystępnie, z pewnością stano-
wi wartościową i godną polecenia pozycję. 

Piotr Wiejak

autobusy ratunkowe

Sune Persson, Białe autobusy. Pakt  
z Himmlerem i niezwykła akcja ratowania 
więźniów obozów koncentracyjnych,  
Wydawnictwo Naukowe PWN,  
Warszawa 2013, 288 s.
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