
Podhalańczycy pod Narwikiem

Młodzież kontra władza

Listy z Kozielska 
i Starobielska

Cena 6 zł  (5%VAT)

numer indeksu 284521
nakład 11 500 egz.

9 772084 731002 43

ISSN 2084-7319

BIULETYN IPN nr 4 (37)/2015

Dodatek specjalny: 
żonkil – symbol 

 pamięci o powstaniu 
w getcie warszawskim

Stwórz pracę poświęconą 
ofi erze Zbrodni Katyńskiej.

Zbierz informacje o wybranym bohaterze, 
poznaj jego pracę, rodzinę, życie.

VI Edycja 
Konkursu
Sprzączki
i guziki
z orzełkiem
ze rdzy…

Zbierz informacje o wybranym 
poznaj jego pracę, rodzinę, życie.

ofi erze Zbrodni Katyńskiej.
Zbierz informacje o wybranym 

poznaj jego 

Pracę prześlĳ  do 
22 czerwca. Zostań 

laureatem, weź 
udział w wyjeździe 

edukacyjnym szlakiem 
walk 1. Dywizji Pancernej 

gen. Stanisława Maczka.

Współfundatorem wyjazdu edukacyjnego 
jest Fundacja PKO Banku Polskiego

pamiec.pl/sprzaczki
AHEEEHAPHFGALEJOKPAHEEEHA
BNFFFNBPMKFDEOMPIPBNFFFNB
FHIGDLFNKFLPFNFJGPGJJIKKE
POKMOPFLEDBPCPOAJOGFKNMJE
MFFFNFEPDJJMGENPAHFHANHDN
APBBBPAPCGJBENABHBCAEDMII
HHHHHHHPHPHPPPPPHPHPPHPPH

Sprzaczki reklama do pamiec wz2015.indd   1 3/25/2015   10:06:05 AM



  Elżbieta Borkowska, 
Urszula Dylong, Aniela 
Jonderko, „Mieli 
wrócić za czterna-
ście dni”. Mieszkańcy 
Ostropy w obozach 
pracy przymusowej 
w Związku Sowieckim 
(1945–1949), wstęp, 

oprac. D. Węgrzyn, IPN, Katowice – 
Gliwice 2014, 202 s.

  Przemysław 
Benken, Ofensywa 
Tet 1968. Studium 
militarno-polityczne, 
IPN, Szczecin 2014, 
238 s. + 12 s. wkł. 
ilustr.

  Piotr Szopa, 
W imieniu Rzeczy-
pospolitej. Wymiar 
sprawiedliwości Pol-
skiego Państwa Pod-
ziemnego na terenie 
Podokręgu AK Rze-
szów, IPN, Rzeszów 
2014, 616 s.

  Łucja Marek, 
Monika Bortlik-Dźwie-
rzyńska, Za Marksem 
bez Boga. Laicyzacja 
życia społecznego 
w Polsce w latach 
1945–1989, IPN, 
Katowice 2014, 376 s.

  Polska Partia 
Robotnicza 
1944–1948. Studia 
i szkice, red. 
M. Krzysztofi ński, 
IPN, Rzeszów 2014, 
288 s.

  „CzasyPismo” 
2014, nr 2(6), IPN, 
Katowice.

  Duszpasterstwa 
środowiskowe 
w latach 1945–1989. 
Archidiecezja 
krakowska, 
red. C. Kuta, 
ks. J. Marecki, IPN, 
Kraków 2014, 
272 s.

  Przed Sierpniem. 
Przejawy oporu społecz-
nego i postaw opozy-
cyjnych wśród miesz-
kańców województwa 
kieleckiego 1975–1980. 
Wybór dokumentów, 
wstęp, oprac. E. Krężo-
łek, IPN, Kraków – Kielce 
2014, 200 s.

  Fotografi e bez cen-
zury 1976–1989. Nie-
ofi cjalny portret PRL, 
oprac. P. Sasanka,
Sł. Stępień, T. Gleb, 
IPN, Warszawa 2014, 
319 s.

  „Nie umieram boha-
tersko, ale żyję w pra-
cy i trudzie”. Listy 
ks. Stanisława Żuka 
z lat 1944–1983. Wy-
bór źródeł, wstęp, wy-
bór, oprac. E. Chrza-
nowska, ks. A. Szot, 
IPN, Białystok 2014, 
745 s. + 16 s. wkł. zdj.

  Janusz Kaliński, 
Economy in Commu-
nist Poland. 
The Road Astray, 
tłum. J. Rohozińska-
-Michalska, IPN, 
Warszawa 2014, 
126 s.

  Marcin Kordecki, 
Dawid Smolorz, Atlas 
historyczny. Górny Śląsk 
w XX wieku. Zbiór map 
edukacyjnych / Histori-
scher Atlas. Oberschle-
sien im 20. Jahrhundert. 
Eine Sammlung päda-
gogischer Landkarten, 

IPN, Dom Współpracy Polsko-Niemiec kiej, 
Gliwice – Opole 2014, 48 s.

  Władze wobec 
Kościołów i związków 
wyznaniowych 
na Środowym 
Nadodrzu w latach 
1970–1980, 
red. E. Wojcieszyk, IPN, 
Poznań 2014, 180 s.

  Obóz Pracy 
w Świętochłowi-
cach w 1945 roku. 
Dokumenty, wybór, 
wstęp, oprac. 
A. Dziurok, 
wyd. II rozszerzone, 
IPN, Katowice 2014, 
364 s.

  Wojciech Padu-
chowski, Nowa Huta 
nieznana i tajna. 
Obraz miasta w ma-
teriałach Urzędu 
bezpieczeństwa Pub-
licznego i Milicji Oby-
watelskiej (1949–
–1956), IPN, Kraków 
2014, 471 s.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7
Publikacje IPN można nabyć:
w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki 
PRZYSTANEK HISTORIA, ul. Marszałkowska 21/25, 
00-628 Warszawa, tel. 22 576 30 05 
i w księgarni IPN, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, 
tel. 22 581 86 78, 22 581 86 79.

Prenumerata „Pamięci.pl”
Szczegółowe informacje na temat prenumeraty 
wraz z cennikiem i formularzem zamówienia znajdują 
się na stronie www.pamiec.pl przy opisie najnowszego 
wydania. Zamówienie można złożyć telefonicznie 
lub wysłać wypełniony formularz zwykłą pocztą 
na adres IPN albo pocztą elektroniczną na adresy 
podane poniżej. 

Sprzedaż wysyłkowa publikacji
zamówienia można składać telefonicznie: 
tel. 22 581 86 78, 22 581 86 79; 
22 581 86 96; faks 22 581 89 40
pocztą zwykłą na adres Instytutu
pocztą elektroniczną: joanna.pamula@ipn.gov.pl; 
joanna.pszczola@ipn.gov.pl; danuta.wierzman@ipn.gov.pl
lub w księgarni internetowej: www.ipn.poczytaj.pl

  Represje wob ec wsi i ru-
chu ludowego (1944/1945–
–1989), t. 5: Losy żołnie-
rzy Batalionów Chłopskich 
oraz działaczy Stronnictwa 
Ludowego „Roch” po II woj-
nie światowej, red. A. In-
draszczyk, M. Krzysztofi ński, 
IPN, Warszawa – Rzeszów 
2014, 424 s.

  Zbigniew Stanuch, 
Walka o religię. 
Katechizacja szkol-
na i pozaszkolna na 
Pomorzu Zachodnim 
w latach 1945–1961, 
IPN, Szczecin 2014, 
236 s.

BIBLIOTEKA IPN 73

  Pielgrzymka 
nadziei. II wizyta Jana 
Pawła II w Ojczyźnie. 
Materiały pokonfe-
rencyjne, IPN, Mu-
zeum Jana Pawła II 
i Prymasa Wyszyń-
skiego, Warszawa 
2014, 150 s.

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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„Mówią wieki” można nabyć w salonach EMPiK, Kolportera, Garmonda, 
Inmedio oraz dobrych kioskach RUCH-u, wersja elektroniczna dostępna 
na stronie internetowej księgarni Bellony: ksiegarnia.bellona.pl. 
Zamów prenumeratę: kolportaz@bellona.pl

MAGAZYN HISTORYCZNY „MÓWIĄ WIEKI”
Popularyzujemy historię od 57 lat!

Zapraszamy także na nasze strony internetowe: www.mowiawieki.pl oraz www.facebook.com/mowiawieki

•  Wolna elekcja viritim, czyli powszechny 
i bezpośredni wybór władcy

•  Elekcyjny savoir-vivre
•  Wyborcze obietnice. Rzecz o pacta conventa 

Ponadto w numerze:
•  Urząd prezydenta w XX wieku
•  Starcie o polską koronę: bitwa pod Byczyną
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W
kwietniu 1943 roku niemieckie władze okupacyjne przekazały społeczeń-
stwu polskiemu informacje o odkryciu masowych grobów w Katyniu. 
Gadzinówki z „Gońcem Krakowskim” na czele codziennie podawały nowe 
wieści oraz zamieszczały listę polskich jeńców zamordowanych przez So-

wietów. Cóż mogli czuć Polacy, gdy jeden okupant – mający już na sumieniu miliony ofi ar 
– wykorzystywał tragedię do celów propagandowych przeciwko drugiemu, winnemu nie 
mniejszych zbrodni? Komu wierzyć? Rozpoczęła się walka o prawdę. Niemcy przywdziali 
owczą skórę: odwołali się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, wysłali do Katynia 
komisję z udziałem Polaków – ba, zaczęli planowanie nekropolii…   Doktor Konrad Orze-
chowski, o którym w niniejszym numerze pisze Witold Wasilewski, uczestniczył w tych 
pierwszych identyfi kacjach. Po II wojnie światowej zwyciężyła – mówiąc dzisiejszym języ-
kiem – narracja, która powstała w gabinetach Kremla, a Orzechowski niemalże prosto 
z niemieckiego obozu koncentracyjnego trafi ł do sowieckiego łagru. Tam także miały 
trafi ć prawda i pamięć o Zbrodni Katyńskiej. Nie udało się jednak zrealizować tego pla-
nu Stalinowi i jego następcom oraz ich namiestnikom w Polsce zwanej ludową. Prawda 
przetrwała w pamięci narodowej i dzięki temu po upadku komunizmu można było wrócić 
do badań rozpoczętych w czasie wojny. O ekshumacjach z lat dziewięćdziesiątych ubie-
głego wieku opowiada ich organizator i uczestnik, gen. prof. Bronisław Młodziejowski, 
w rozmowie z Rafałem Pękałą. Wbrew nadziejom, współpraca z Rosjanami po piere-
strojce wcale nie była idealna i do dziś wciąż wiele pozostaje do wyjaśnienia. Jak pisał 
w 2010 roku śp. Janusz Kurtyka, prezes IPN, którego tekst przypominamy w numerze, 
„z punktu widzenia interesów państwa polskiego, jego obywateli, będących sukcesorami 
ofi ar zbrodni […  ] kontynuowanie w warunkach dotychczas przyjętych śledztwa w sprawie 
Zbrodni Katyńskiej jest ze wszech miar uzasadnione”. Dzisiaj, w czasie gdy Rosja coraz 
bardziej zaczyna przypominać ZSRR, a propaganda kremlowska coraz obfi ciej czerpie 
z wzorców wypracowanych przez specjalistów radziec kich (dość przypomnieć niedawno 
„opracowane” przez Rosjan dokumenty dotyczące rzekomej współpracy AK z Niemca-
mi podczas wojny), słowa te nabierają szczególnego znaczenia i zyskują na aktualności.
Jedną z ostatnich, często najważniejszych pamiątek po mężach, synach i ojcach – 
ofi arach Zbrodni Katyńskiej – były listy z obozów jenieckich. Przechowywane przez 
lata jak relikwie, ukrywane, przeczące propagandzie komunistycznej. Na ich podsta-
wie powstał artykuł Krzysztofa Łagojdy, który publikujemy w tym numerze „Pamięci.pl”
 – to ostatni głos ofi ar, który dotarł do ojczyzny…  
Kwiecień to także miesiąc pamięci o powstaniu w getcie, o Zagładzie, o losie polskich 
Żydów. Symbolem tej pamięci są żółte żonkile – kwiaty, które Marek Edelman zwykł 
składać pod pomnikiem Bohaterów Getta. Szablon z żonkilem do wycięcia dołączyliśmy 
do tego numeru – nośmy go na znak pamięci i solidarności. O sposobach upamiętniania 
historii Żydów w Polsce i możliwościach, które w tej dziedzinie daje Internet, z twór-
cą portalu Wirtualny Sztetl, Albertem Stankowskim, rozmawia Jakub Gołębiewski. 
Marek Wierzbicki opisuje zaś trudną rzeczywistość na Kresach na początku II wojny 
światowej i analizuje białą i czarną legendę relacji polsko-żydowskich.

  Niemal połowa Polaków (49 proc.) 
pozytywnie ocenia działalność Insty-
tutu Pamięci Narodowej. Co dziewią-
ty (11 proc.) odnosi się do niej nega-
tywnie, a reszta nie w tej sprawie 
temat zdania – wynika z marcowego 
reprezentatywnego sondażu Cen-
trum Badania Opinii Społecznej. „Pod 
względem negatywnych ocen funk-
cjonowania IPN wyróżniają się prze-
de wszystkim osoby nieuczestniczące 
w praktykach religijnych oraz mające 
lewicowe poglądy polityczne” – czyta-
my w komunikacie z badań. Spośród 
instytucji, o które pytał CBOS, tylko 
nieliczne uzyskały lepszą ocenę.

  Wsparcie fi nansowe dla działaczy 
opozycji antykomunistycznej oraz 
osób represjonowanych z powodów 
politycznych w latach 1956–1989 
zakłada ustawa, którą 20 mar-
ca uchwalił sejm. Pomoc ta ma być 
świadczona tylko osobom w szczegól-
nie trudnej sytuacji materialnej. De-
cyzje – z uwzględnieniem przyjętego 
w ustawie kryterium dochodowego 
– będzie podejmował Urząd ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych 
w porozumieniu z Instytutem Pamięci 
Narodowej.
Prezes IPN, dr Łukasz Kamiński, sza-
cuje, że ze wsparcia skorzysta od 
kilkuset do tysiąca osób. – Jeżeli te 
ostrożne szacunki się potwierdzą, 
otworzy to drogę do debaty nad no-
welizacją ustawy i rozszerzenia kręgu 
uprawnionych – dodał Kamiński. Pre-
zes przypomniał, że Instytut Pamięci 
Narodowej „od dłuższego czasu pod-
nosił kwestię działaczy opozycji, któ-
rzy dziś z różnych przyczyn znaleźli się 
w trudnej sytuacji życiowej”, uczest-
niczył też w przygotowaniu uchwalo-
nej ustawy.
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Газета нашего города � Москва

Александр РОГОЗА 
В Подмосковье определили самые громкие города. В тройке лидеров - Мытищи, Коломна и Одинцово.

рым только снится из-за, 
как водится, сжатых сро-
ков сдачи объекта. При-
шла пора вновь напом-
нить вам закон о тишине.За неполные три месяца 

2015 года в Подмосковье 
выписали за нарушение 
покоя граждан почти 500 
штрафов. В общей сложно-
сти на 9 миллионов рублей. 

тающих в неположенное 
время стройках, - рас-
сказали «Комсомолке» в 
пресс-службе Госадмтех-
надзора Московской об-
ласти. - Но доказать факт 
нарушения удалось лишь 
в 499 случаях.Чаще всего наказыва-

ют различных подрядчи-
ков, которые проводят 
в неположенное время 
ремонтные и строитель-

ные работы. Но пример-
но каждый пятый случай 
- это орущий-поющий-
сверлящий за стенкой 
сосед. 

- С января по март вклю-
чительно оштрафованы 84 
гражданина, мешавших 
своим соседям отдыхать в 
ночное время, - сообщают 
в Госадмтехнадзоре.Есть даже неофициаль-

ный рейтинг самых гром-
ких городов Подмосковья.Продолжение читайте на > странице 13.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «КОМСОМОЛКИ»
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ВрЕДИМ
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Международный день театра:Это Табаков и Высоцкий? Не верю! 
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«КОМСОМОЛКА» ЗАЖГЛАЗВЕЗДУ НА СПАССКОЙБАШНЕ
Версия причины авиакатастрофы в Альпах:Пилот покончилс собой, унеся еще 149 жизней 

Ви
кт

ор
 Г

УС
ЕЙ

НО
В/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Елена ЧИНКОВА
Пассажиры «Аэробуса» 
поняли, что погибнут, только 
в самый последний момент. ЗАБЛОКИРОВАЛ КАБИНУ 

И НЕ ПУСКАЛ КОМАНДИРА
Авиакатастрофа в Альпах, в которой 

во вторник погибли 150 человек, обра-

стает подробностями. Сначала американ-

ская газета The New York Times узнала 

сенсационные подробности расшифровки 

одного из «черных ящиков» разбившегося 

«Аэробуса А320». После взлета между пи-

лотами лайнера шел «очень ровный, спо-

койный разговор», после чего один из них 

вышел из кабины. И вот тут самое интерес-

ное - вернуться ему уже не дали. Речевой 

самописец все это зафиксировал.

Пилот Андреас Лубитц.
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  26 marca w Sztumie w województwie po-
morskim IPN przeprowadził badania georada-
rowe na terenie należącym w latach czterdzie-
stych ubiegłego wieku do Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego.
Celem prac było przygotowanie do poszukiwań 
miejsca pochówku ppor. Zdzisława Badochy „Że-
laznego” – dowódcy 2. szwadronu 5. Wileńskiej 
Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łu-
paszki”. Badocha poległ w czerwcu 1946 roku na 
terenie majątku Czernin koło Sztumu, w walce 
z UB i MO. Przez wiele lat miejsce jego pochów-
ku nie było znane. Teraz historycy z IPN otrzy-
mali informację, że szczątki „Żelaznego” mogły 
zostać zakopane na terenie należącym do UB 
w Sztumie. Badania georadarowe wykonano na 
zlecenie Oddziału IPN w Gdańsku i Samodziel-
nego Wydziału Poszukiwań IPN.

  Na 29 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury 
im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej (ul. Nie-
durnego 69) zaplanowano otwarcie wystawy 
„»I trzeba było żyć…«. Kobiety w KL  Ravens-
brück”.
Ekspozycja powstała w Muzeum Lubelskim 
i w wersji pierwotnej ukazywała losy więźniarek 
pochodzących z Lublina i Warszawy. Teraz zo-
stanie rozszerzona o wątek więźniarek z tere-
nu obecnego województwa śląskiego. Wystawa 
przybliża historię największego w III Rzeszy obozu 
koncentracyjnego dla kobiet. Pokazuje również, 
jak kilkunastoletnie dziewczyny walczyły o god-
ność i wartości w realiach KL Ravensbrück. 
Twórcy ekspozycji zdecydowali się zaprezento-
wać współczesne wizerunki więźniarek – a nie 
zdjęcia z lat młodości – by pokazać, jak doświad-
czenia obozowe wpłynęły na życie kobiet.

oprac. Filip Gańczak

  Już po raz dziewiąty Instytut Pamięci Narodowej organizuje Letnią 
Szkołę Historii Najnowszej. Jest ona przeznaczona dla doktorantów, a wy-
jątkowo także dla studentów starszych lat, podejmujących w swoich bada-
niach problematykę związaną z najnowszymi dziejami Polski.
W ubiegłych latach program obejmował wykłady wybitnych znawców historii 
najnowszej, dyskusje, zajęcia seminaryjne oraz warsztaty (m.in. dotyczące 

sztuki prezentacji, wykorzystania w pracy badawczej akt aparatu bezpieczeństwa i źródeł „historii mówionej”, foto-
grafi i jako źródła historycznego, jak również ćwiczenia w pisaniu tekstu popularnonaukowego). Program tegoroczny 
będzie miał podobny charakter.
Zajęcia odbędą się od 7 do 12 września w ośrodku konferencyjnym w pobliżu Warszawy. Osobom zakwalifi kowanym 
do udziału IPN pokryje koszty dojazdu oraz pobytu (posiłki, noclegi). Każdy z uczestników szkoły będzie zobowiązany 
do przygotowania i zaprezentowania około dwudziestominutowego referatu na podstawie własnych badań. Refe-
raty wygłoszone podczas zajęć zostaną opublikowane w formie książkowej.
Osoby zainteresowane udziałem w szkole są proszone o przesłanie zgłoszenia do 15 czerwca. Adres do korespon-
dencji, formularz zgłoszeniowy i listę wymaganych załączników można znaleźć na stronie www.pamiec.pl w zakładce 
Edukacja. Dodatkowych informacji udziela Marta Mazurkiewicz (marta.mazurkiewicz@ipn.gov.pl).

  IPN apeluje do Rosjan o informacje na temat porwanych 
70 lat temu przez NKWD przywódców Polskiego Państwa 
Podziemnego.
Stosowne ogłoszenie Instytutu Pamięci Narodowej zamieś-
cił 27 marca – w 70. rocznicę uprowadzenia Szesnastu – 
dziennik „Komsomolskaja Prawda”, wychodzący w nakładzie 
550 tys. egzemplarzy. Ukazało się ono na stronie jedenastej 
i zajęło całą kolumnę.
IPN prosi o informacje na temat Szesnastu, zwłaszcza zaś 
tych, którzy nie przeżyli więzień sowieckich: Delegata Rządu 
na Kraj, Jana Stanisława Jankowskiego, jego zastępcy, Stani-
sława Jasiukowicza, i ostatniego dowódcy AK, gen. Leopolda 
Okulickiego. Informacje można wysłać na adres 16@ipn.gov.pl.
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7 kwietnia 1950: Stanisław Skalski, as myśliwski z czasów 
II wojny światowej, został skazany na karę śmierci.
Skalski (1915–2004) ukończył Szkołę Podchorążych Lotnictwa 
w Dęb linie. W 1939 roku walczył w obronie polskiego nieba, a póź-
niej m.in. w Bitwie o Anglię. W sumie w czasie II wojny światowej za-
liczono mu zestrzelenie osiemnastu samolotów niemieckich, dwóch 
kolejnych zespołowo i dwóch dalszych prawdopodobnie. Żaden pol-
ski pilot nie uzyskał lepszego wyniku. W 1947 roku Skalski powrócił 
do Polski, rządzonej już wówczas przez komunistów. Przyjęto go 
do ludowego Wojska Polskiego. W czerwcu 1948 roku został jed-
nak aresztowany w Warszawie przez funkcjonariuszy Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego i fałszywie oskarżony o szpiegostwo na 
rzecz Wielkiej Brytanii i USA. W trakcie śledztwa był torturowany. 
Na śmierć skazał Skalskiego mjr Mieczysław Widaj – po błyskawicz-
nym, najwyżej półgodzinnym procesie, który toczył się w więzieniu. 
W styczniu 1951 roku Najwyższy Sąd Wojskowy zatwierdził wyrok, 
ale prezydent Bolesław Bierut skorzystał z prawa łaski. W kwietniu 
1956 roku Skalski został zwolniony. Po kilku miesiącach – zrehabili-
towany – powrócił do wojska. W 1972 roku, w stopniu pułkownika, 
odszedł do rezerwy. U schyłku PRL – na mocy uchwały Rady Pań-
stwa – został awansowany do stopnia generała brygady.
Na początku lat osiemdziesiątych zaangażował się w działalność 
Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald – głoszącego hasła nacjona-
listyczne i antysemickie. 
W 1991 i 1993 roku bez-
skutecznie kandydował 
do sejmu (m.in. z list 
Samoobrony). W his-
torii zapisał się jednak 
przede wszystkim 
jako doskonały lotnik. 
Spoczywa na Cmen-
tarzu Wojskowym 
na stołecznych Po-
wązkach.

: Oddział party-
zancki Mariana Bernaciaka „Orlika” rozbił 
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicz-
nego w Puławach.
Bernaciak był absolwentem puławskiego 
gimnazjum im. Adama Jerzego Czartory-
skiego. Przed II wojną światową odbył obo-
wiązkową służbę wojskową. We wrześniu 
1939 roku walczył w stopniu podporucznika. 
W rejonie Włodzimierza Wołyńskiego do-
stał się do niewoli sowieckiej. Zbiegł z trans-
portu do obozu w Kozielsku (najprawdopo-
dobniej uniknął dzięki temu rozstrzelania 
w Katyniu) i powrócił w rodzinne strony. 
Działał w Związku Walki Zbrojnej, a następ-
nie w Armii Krajowej. Od jesieni 1943 roku 
dowodził oddziałem partyzanc kim, który la-
tem następnego roku – podczas akcji „Bu-
rza” – wyróżnił się w walkach przeciwko 
Niemcom. Po wkroczeniu Armii Czerwo-
nej Bernaciak początkowo zdemobilizował 
oddział, by uniknąć wcielenia do ludowego 
Wojska Polskiego. Później jednak wrócił do 
podziemia. Podporządkował się strukturom 

poakowskim – Delegaturze Sił Zbrojnych 
na Kraj, a następnie Zrzeszeniu „Wolność 
i Niezawisłość”. Zgrupowanie partyzanckie 
„Orlika” było jednym z największych na Lubel-
szczyźnie. Prowadziło działalność dywersyj-
ną, wywiadowczą i propagandową. Rozbicie 
PUBP w Puławach należało do najbardziej 
spektakularnych akcji Bernaciaka i jego żoł-
nierzy. Uwolniono wówczas 107 więźniów, 
zabito pięciu funkcjonariuszy UB, dwóch 
milicjantów i kilku enkawudzistów. Sukce-
sem było też zwycięstwo w bitwie w pobli-
żu wsi Las Stocki, stoczonej w maju 1945 
roku z NKWD, UB i milicją. Do walki ze zgru-
powaniem „Orlika” władze komunistyczne 
zmobilizowały ogromne siły. Przyniosło to 
rezultat 24 czerwca 1946 roku. Tego dnia, 
według jednej z wersji, Bernaciak – ranny 
i otoczony – popełnił samobójstwo; według 
innej – zginął od kuli milicjanta.
W 2009 roku Marian Bernaciak został po-
śmiertnie odznaczony przez prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Wielkim Or-
deru Odrodzenia Polski.

6 kwietnia 1985: 
Ksiądz Tadeusz Isakowicz-
-Zaleski, kapelan podziemnej 
Solidarności, został pobity 
przez „nieznanych spraw ców”.
U schyłku lat siedemdzie-
siątych Isakowicz-Zaleski 
(ur.  1956) związał się z opo-
zycją demokratyczną, m.in. 
ze Studenckim Komitetem 
Solidarności. Kolportował 
wśród duchownych pisma 
drugiego obiegu. Współre-
dagował „Krzyż Nowohucki”. 
W 1983 roku ukończył Wyż-

sze Seminarium Duchowne w Krakowie i przyjął święcenia 
kapłańskie. Władze odmówiły mu zgody na wyjazd na dal-
sze studia do Rzymu. Działał w prowadzonym przez ks. Ka-
zimierza Jancarza Duszpasterstwie Ludzi Pracy w nowo-
huckich Mistrzejowicach. Współorganizował tam msze za 
ojczyznę. Dwukrotnie – w kwietniu i grudniu 1985 roku – 
został napadnięty przez „nieznanych sprawców”. Za pierw-
szym razem ogłuszono go i wypalono mu na ciele literę V; za 
drugim – napastnicy zarzucili mu pętlę na szyję, skrępowali 
ręce i próbowali go uprowadzić. Wiosną 1988 roku był ka-
pelanem robotników w czasie strajku w Hucie im. Lenina.
Dziś jest proboszczem ormiańskokatolickiej parafi i południo-
wej z siedzibą w Gliwicach i prezesem Fundacji im. Brata Al-
berta. Opowiada się za lustracją duchownych, zabiega o upa-
miętnienie ludobójstwa Ormian w czasie I wojny światowej 
i ofi ar nacjonalistów ukraińskich na Kresach. Wydał wiele 
książek. W 2006 roku został odznaczony przez prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Od-
rodzenia Polski, a cztery lata później – uhonorowany przy-
znawaną przez IPN nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”.

antysemickie. 
1993 roku bez-

skutecznie kandydował 
list 

his-
torii zapisał się jednak 
przede wszystkim 
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  Major Marian Bernaciak „Orlik” 
(1917–1946)
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KAlenDARiUM 514 kwietnia 1950: W imieniu 
episkopatu Polski prymas Stefan Wy-
szyński podpisał porozumienie z rzą-
dem komunistycznym.
Przełom lat czterdziestych i pięć-
dziesiątych to czas gwałtownych re-
presji podejmowanych przez władze 
przeciwko Kościołowi. W tej sytuacji 
Wyszyński zdecydował się na daleko 
idące ustępstwa. Episkopat zrezygno-
wał z krytyki kolektywizacji wsi i uznał 
polskość Ziem Odzyskanych (choć 
Stolica Apostolska stała na stano-
wisku, by nie rozstrzygać tego spo-
ru do czasu uregulowania stosunków 
Polska–Niemcy). Kościół zobowiązał 
się zwalczać „zbrodniczą działalność 
band podziemia”, jak w propagandzie 
komunistycznej nazywano konspirację 
niepodległościową. W zamian władze 
zagwarantowały m.in. nauczanie religii 
w szkołach, funkcjonowanie Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz 
działalność kapelanów wojskowych, 
więziennych i szpitalnych.  Porozu-
mienie nie przerwało represji wobec 
duchowieństwa. Przeciwnie – nasiliły 
się jeszcze, a ich symbolem stało się 
internowanie w latach 1953–1956 
prymasa Wyszyńskiego. Władze złago-
dziły politykę wobec Kościoła dopiero 
w okresie tzw. odwilży październikowej.

14 kwietnia 1985: W Krakowie po-
wstał opozycyjny Ruch Wolność i Pokój.
Deklarację założycielską WiP podpisało dzie-
więtnaście osób, wywodzących się z Nieza-
leżnego Zrzeszenia Studentów i Konfede-
racji Polski Niepodległej. Wkrótce dołączyli 
do nich warszawscy uczestnicy głodówki 
w Podkowie Leśnej – podjętej w obronie 
Marka Adamkiewicza, skazanego na 2,5 
roku więzienia za odmowę złożenia przysięgi 
wojskowej. Do jesieni 1985 roku zorganizo-
wane grupy WiP po-
wstały również w kil-
ku innych miastach. 
Ruch zrzeszał ludzi 
młodych, których łą-
czyły antykomunizm, 
ale i krytycyzm wo-
bec formuły działania 
proponowanej przez 
kierownictwo pod-
ziemnej Solidarności. 
W przyjętej jesienią 
1985 roku deklaracji ideowej akcentowano 
walkę o prawa obywatelskie (w tym prze-
ciwko karze śmierci), wolność religijną i nie-
podległość. Wipowcy występowali w obronie 
poborowych odmawiających służby woj-
skowej lub złożenia przysięgi o „przymierzu 
z Armią Radziecką”. Głośne stały się akcje 

palenia książeczek wojskowych lub ich odsy-
łania do Urzędu Rady Ministrów i ministra 
obrony narodowej. Ważnym polem aktyw-
ności ruchu była też ekologia (protestowano 
np. przeciwko budowie elektrowni jądrowej 
w Żarnowcu).
WiP zrzeszał kilkuset działaczy. Nie miał 
zhierarchizowanych struktur. Prowadzo-
no działalność wydawniczą. Organizowano 
marsze, wiece, petycje, głodówki itp. Człon-
kowie WiP byli szykanowani: bici, zwalniani 

z pracy, karani fi nan-
sowo przez kolegia 
ds. wykroczeń. Zda-
rzały się też aresz-
towania i wyroki 
więzienia. Protesty 
przyniosły jednak 
skutek. W 1988 roku 
sejm przyjął ustawę 
o przysiędze wojsko-
wej, usuwając więk-
szość sformułowań 

budzących sprzeciw. W tym samym roku 
umożliwiono poborowym odbycie służby 
zastępczej, zaprzestano też w PRL wy-
konywania kary śmierci. Ruch WiP uległ 
wkrótce marginalizacji. Część jego działa-
czy (np. Bogdan Klich i Jan Rokita) w III RP 
zrobiła jednak karierę w polityce.

30 kwietnia 1940: W okoli-
cach Anielina, ok. 20 km od Opocz-
na, poległ mjr Henryk Dobrzański 
„Hubal”.
W pierwszych dniach października 
1939 roku pod Kockiem rozegra-
ła się ostatnia bitwa polskiej woj-
ny obronnej. W różnych częściach 
kraju – zarówno na terenie okupacji 
niemieckiej, jak i na ziemiach wcielo-
nych do ZSRR – pojedyncze oddziały 
Wojska Polskiego prowadziły jednak 
ograniczoną walkę przez kolejnych 
kilka miesięcy. Na Kielecczyźnie od-

dział partyzancki utworzył mjr Henryk Dobrzański „Hubal”. Liczył, 
że dotrwa w lasach do czasu ofensywy alianckiej w zachodniej 
Europie. Dzięki pomocy miejscowej ludności Oddział Wydzielony 
Wojska Polskiego – bo taką nazwę przyjęli hubalczycy – długo wy-
mykał się z niemieckich obław. Okupant na jego działalność odpo-
wiadał represjami w stosunku do cywilów. Tak stało się chociażby 
wtedy, gdy 30 marca 1940 roku żołnierze Dobrzańskiego rozbili 
batalion niemiecki w bitwie pod Huciskiem. W odwecie doszło do 
krwawej pacyfi kacji Huciska i pobliskich Skłobów. Kierownictwo 
Związku Walki Zbrojnej nakazało „Hubalowi” rozwiązać oddział. Do-
brzański z grupą kilkudziesięciu ochotników kontynuował jednak 
walkę. Kontakty z ludnością cywilną ograniczył do minimum, by 
nie narażać jej na represje. Po śmierci „Hubala” niedobitki oddziału 
walczyły do 25 czerwca 1940 roku.

23 kwietnia 1935: Prezydent RP Ignacy Mościcki pod-
pisał nową konstytucję. Weszła w życie dzień później.
Marszałek Józef Piłsudski, który w 1926 roku w drodze zamachu 
przejął władzę w Polsce, był surowym krytykiem obowiązującej 
wówczas konstytucji marcowej – demokratycznej, ale uzależ-
niającej rząd od chwiejnej większości parlamentarnej. Piłsudczy-
kom długo nie udawało się jednak przeforsować nowej ustawy 
zasadniczej. Dokonali tego po niemal dziesięciu latach, i to z na-
ruszeniem obowiązującego prawa – nie spełniono warunków 
przewidzianych w konstytucji marcowej.
Konstytucja kwietniowa wprowadzała system prezydencki 
o charakterze autorytarnym. Prezydent był odpowiedzialny je-
dynie „przed Bogiem i historią”. Otrzymał liczne uprawnienia oso-
biste (tzw. prerogatywy) i zwykłe. Mógł np. rozwiązać parlament 
i wetować uchwalone przezeń ustawy. Miał prawo wydawać 
dekrety z mocą ustawy i wskazać jednego z dwóch kandydatów 
na swojego następcę. „W ten sposób w rękach Prezydenta RP 
została skupiona niemal w całości władza państwowa” – ocenia 
w książce Historia ustroju Polski X–XX w. prof. Marian Kallas. 
Jest paradoksem, że urzędu tego nie mógł już wówczas objąć 
mocno schorowany Piłsudski.
Konstytucja kwietniowa – wraz 
z uchwaloną w tym samym 
roku nową ordynacją wybor-
czą – niemal całkowicie wyeli-
minowała z parlamentu opo-
zycję. Obóz piłsudczykowski 
umocnił tym samym domi-
nację na polskiej scenie po-
litycznej. Zmieniła to dopiero 
klęska wojenna 1939 roku. oprac. Filip Gańczak
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16 kwietnia 1939 roku
Walery Sławek – marszałek sejmu, trzykrotny premier Pol-
ski, jeden z twórców konstytucji kwietniowej (podpisanej 
przez prezydenta 23 kwietnia 1935 roku), lider tzw. grupy 
pułkowników, polityk zaliczany do najbliższych współ-
pracowników Józefa Piłsudskiego, z czasem odsunięty od 
wpływów przez innych piłsudczyków – 2 kwietnia 1939 
roku, o 20.45 (czyli w godzinie śmierci Marszałka), strzelił 
sobie w usta. Zmarł następnego dnia.
W pozostawionym przez Sławka liście pożegnalnym zna-
lazły się słowa: „Odbieram sobie życie. Nikogo proszę nie 
winić. […] Spaliłem papiery o charakterze prywatnym, 
a także wręczone mi w zaufaniu. Jeśli nie wszystkie, to 
proszę pokrzywdzonych o wybaczenie. Bóg Wszystkowi-
dzący może mi wybaczy moje grzechy i ten ostatni”. Były 
premier napisał także osobny list do prezydenta Ignacego 
Mościckiego, ale jego treść nigdy nie została ujawniona.
Śmierć Sławka odnotował m.in. „Tygodnik Illustrowany” 
– warszawskie czasopismo kulturalno-społeczne z bo-
gatą tradycją, na którego łamach publikowali wcześniej 
m.in. Henryk Sienkiewicz, Eliza Orzeszkowa i Wincenty 
Pol. Konrad Chmielewski, stały felietonista, napisał w nu-
merze z 16 kwietnia 1939 roku: „Dnia 2 kwietnia r[oku] 
b[ieżącego] odebrał sobie życie jeden z najgorętszych nie-
podległościowców, najszlachetniejszych rewolucjonistów 
i najgorętszych militarystów: Śp. Walery Sławek. Do-
prawdy – wielka to strata dla tej idei i wielka szczerba 
w szeregu. Pamiętam ten dzień, kiedy po wypadku z bro-
nią w Milanówku ciężko ranny przebywał w mieszkaniu 
brata mego D-ra Radziwiłłowicza – i głucho jęczał z bólu 
w łazience, gdzie go opatrywano. Nie szczędził krwi dla 
Tej w pochodzie Swym ku Wolności Niedościgłej i Nie-
doścignionej i dla Niej może w jakiejś rozterce żalu czy 
rozpaczy jeszcze raz krew wraz z życiem przelał.
Taka jest dola żołnierza, że dla niego zawsze są wierne 
słowa piosenki »pal diabli nasze życie – spotkamy się 
w błękicie!...«. Niechże pułkownikowi Sławkowi tam bę-
dzie dobrze na ostatniej warcie nad tak bardzo umiłowaną 
przez niego Ojczyzną. Pokój mu wieczny!”.

28 kwietnia 1943 roku
„Moskwa zerwała stosunki z gen. Sikorskim” – obwiesz-
czała w czołówce niemiecka gadzinówka „Nowy Kurier 
Warszawski” z 28 kwietnia 1943 roku. Artykuł ukazał 
się przeszło dwa tygodnie po tym, jak radio berlińskie po-
informowało o odnalezieniu masowych grobów polskich 
ofi cerów w Katyniu. „W podpisanym przez siebie doku-
mencie [sowiecki komisarz spraw zagranicznych Wiacze-
sław] Mołotow zwraca uwagę na fakt, że zachowanie się 
polskiego rządu w odniesieniu do Związku Radzieckiego, 
uważane jest przez rząd sowiecki za wybitnie anormalne 
i naruszające wszelkie normy stosunków, łączących dotych-
czas Moskwę z polskim rządem emigracyjnym. Polski rząd 
emigracyjny – twierdzi nota – podjął wysunięte przez czyn-
niki niemieckie oskarżenie pod adresem Związku Sowiec-
kiego z powodu zbrodni katyńskiej, powodujące zarazem 
niezwykle energiczną i wrogo nastawioną do Sowietów 
kampanię w prasie zagranicznej. Niezależnie od tego polski 
rząd emigracyjny zwrócił się, podobnie jak rząd niemiecki, 
do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie 
w celu »zainscenizowania komedii śledztwa, mającego 
być przeprowadzonym poza plecami rządu sowieckiego«. 
Fakt, że antysowieckie głosy wychodzą nie tylko ze strony 
niemieckiej, ale również i polskiej […] – czytamy w nocie 
sowieckiej – »dowodzi ponad wszelką wątpliwość, iż mię-
dzy rządem Hitlera a polskim rządem emigracyjnym ist-
nieje nie tylko kontakt, lecz nawet porozumienie w kwestii 
przeprowadzenia tej akcji antysowieckiej«” – relacjonowa-
ła stanowisko Sowietów redakcja gadzinówki.
Echa wykrycia Zbrodni Katyńskiej zajmowały nie tylko 
czołówkę gazety. Na stronie drugiej opublikowano tekst 
przedstawiony jako list od czytelnika, w którym w iście 
karkołomny sposób połączono wiadomość o sowieckim 
sprawstwie mordu z niemiecką polityką eksterminacji Ży-
dów i ukrywaniem ich przez Polaków w okupowanym 
kraju: „Pod wrażeniem relacyj z Katynia łzy się cisną do 
oczu […]. A jeżeli równocześnie powoduje mną pasja, to 
z tytułu wyczucia w tym całym dziele duszy żydowskiej 
[…]. I pasja mnie ogarnia na samą myśl, iż pewna »swo-
łocz« w własnym kraju ciągle jeszcze zasobnym żydom 
służy, dostarcza żywności i udziela pomocy”. Jaki jest 
związek między zbrodnią sowiecką na Polakach a pomo-
cą, której prześladowani przez Niemców Polacy udzielali 
jeszcze bardziej zagrożonych przez Niemców Żydom? Tego 
redakcja nie wyjaśniła. Konkluzja autentycznego bądź 
spreparowanego listu brzmiała tymczasem: „Bezkompro-
misowa postawa wobec żydostwa i jego polskich żywicieli 
winna dzisiaj być jedynym odruchem w następstwie rela-
cyj o Katyniu bez względu na okoliczność, jakie dalsze 
przesłanki z tym się wiążą”. W ten oto sposób propaganda 
niemiecka starała się wykorzystać zbrodnię sowiecką nie 
tylko do skomplikowania relacji wewnątrz koalicji anty-
hitlerowskiej, lecz także do skłócenia mieszkańców ziem 
okupowanych przez III Rzeszę.
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30 kwietnia 1960 roku
W sobotnim wydaniu „Dziennika Polskiego” z 30 kwiet-
nia 1960 roku redakcja donosiła o „pożałowania godnych 
wypadkach”, które rozegrały się trzy dni wcześniej w kra-
kowskiej Nowej Hucie. Dalej pisano o „zajściu”, które na 
pl. Teatralnym wywołała „grupa fanatycznych i zdezorien-
towanych kobiet”.

O co chodzi? Jesienią 1956 roku władze komunistyczne 
wydały zgodę na budowę kościoła w Nowej Hucie. Wkrót-
ce w miejscu, w którym miała stanąć świątynia, wierni po-
stawili drewniany krzyż. Jednak w roku 1959 pozwolenie 
na budowę cofnięto. Zapadła decyzja, że zamiast planowa-
nej świątyni powstanie szkoła – wpisywało się to w anty-
kościelną politykę komunistów. Rankiem 27 kwietnia 1960 
roku ekipa robotników próbowała usunąć krzyż z placu bu-
dowy. Zaalarmowani mieszkańcy stanęli w obronie symbo-
lu religijnego. Wybuchły zamieszki. Siły porządkowe użyły 
pałek, armatek wodnych, gazu łzawiącego, a nawet ostrej 
amunicji. Było wielu pobitych, rannych, zatrzymanych.

O tym jednak nie przeczytamy w „Dzienniku Polskim”. 
Przeciwnie, w artykule mowa o „rozważnej postawie” orga-
nów porządkowych, którym jakoby „samorzutnie przyszły 
z pomocą oddziały robotnicze”. W sposób karykaturalny 
odmalowano za to obrońców krzyża. Zostali sportretowani 
jako „grupa nieodpowiedzialnych jednostek, które, pod-
sycając emocje religijne przypadkowych przechodniów, 
porwały za sobą przede wszystkim żądnych sensacji wy-
rostków. To oni – dowiadujemy się z tekstu – w dalszym 
ciągu nadali ton biegowi wypadków, wszczynając uliczną 
awanturę. Jak bywa w podobnych sytuacjach, w ekscesy 
zostali zamieszani ludzie, którym zabrakło samodzielne-
go sądu; ulegając psychozie tłumu, pozwolili oni zarazem 
kierować sobą nieodpowiedzialnym elementom”.

Krzyż w Nowej Hucie – mimo brutalnej rozprawy z jego 
obrońcami – pozostał na swoim miejscu. W 1977 roku 
kard. Karol Wojtyła konsekrował w tej robotniczej dziel-
nicy Krakowa pierwszy zbudowany po wojnie kościół, 
nadając mu wezwanie Matki Bożej Królowej Polski. Ze 
względu na kształt przypominający statek, świątynia zwa-
na jest Arką Pana.

26 kwietnia 1985 roku
„Stolica Polski serdecznie powitała przywódców partii 
i państw-stron Układu Warszawskiego” – donosiła „Try-
buna Ludu” na pierwszej stronie wydania z 26 kwietnia 
1985 roku. Artykuł w ofi cjalnym dzienniku rządzącej w PRL 
partii komunistycznej otwierały informacje o udekorowaniu 
Warszawy „na przyjęcie gości” i wielkiej radości wyrażanej 
jakoby przez mieszkańców stolicy. Zamieszczono także ob-
szerny opis delegacji zagranicznych. Sposób przedstawienia 
przywódców nie pozostawił wątpliwości, kto w tym mię-
dzynarodowym gronie był najważniejszy. „Ląduje samolot 
specjalny radzieckich linii lotniczych »Aerofłot«, którym 
przybyła delegacja Związku Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich z sekretarzem generalnym KC Komunistycznej 
Partii Związku Radzieckiego Michaiłem Gorbaczowem” 
– pisał w iście reportażowym stylu autor tekstu. Tworząc 
atmosferę napięcia, starano się podkreślić doniosłość chwi-
li. Czytelnik „Trybuny Ludu” mógł odnieść wrażenie, że 
wizyta delegacji ZSRR to coś niepowtarzalnego, przewyż-
szającego wręcz znaczeniem pielgrzymki papieża Jana Paw-
ła II do Polski. W tej narracji każde słowo miało znaczenie, 
a każda wymieniona osoba – miejsce zgodne z komuni-
styczną hierarchią. „Na płycie lotniska oczekują I sekretarz 
KC PZPR, prezes Rady Ministrów, gen. armii Wojciech Ja-
ruzelski i przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński. 
[…] Przy stopniach samolotu następuje powitanie sekretarza 
generalnego KC KPZR Michaiła Gorbaczowa i pozostałych 
członków delegacji radzieckiej. […] Obecny jest naczelny 
dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw-stron Układu 
Warszawskiego, marszałek Związku Radzieckiego – Wiktor 
Kulikow”. Obok przywódców partyjnych wymieniono naj-
wyższych dowódców wojskowych – to czytelne memento, 
że w krajach „demokracji ludowej” władza komunistów 
opierała się na brutalnej sile Armii Radzieckiej. W równie 
gorących słowach relacjonowano przybycie delegacji Bułga-
rii, Węgier, NRD, Rumunii i Czechosłowacji. Ta kolejność 
również miała znaczenie. Nieprzypadkowo pierwsi zosta-
li wymienieni przywódcy Bułgarii, kraju, z którym PRL 
prowadziła w tym czasie ożywioną współpracę gospodar-
czą. Rzeczywistym celem spotkania w Warszawie było nie 
„umacnianie pokoju”, jak sugerowała „Trybuna Ludu”, lecz 
zapoznanie Michaiła Gorbaczowa – który zaledwie kilka 
tygodni wcześniej przejął władzę na Kremlu – z przywód-
cami państw satelickich ZSRR. Być może właśnie w stolicy 
Polski przywódcy „demoludów” usłyszeli po raz pierwszy 
o pomysłach Gorbaczowa: głasnosti i pierestrojce – pro-
gramie ograniczonych reform systemu komunistycznego.
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Życiorysy z zakrętami
Krzysztof Gottesman

 Czy można urodzić się w 1930 roku w rodzinie pełnej 
 tradycji wolnościowych, terminować w dzienniku 
 mikołajczykowskim, wstąpić do PZPR w 1960 roku, 
 wystąpić dwadzieścia lat później, współpracować 
 z wywiadem PRL, mieć czarną kartę w Marcu, działać 
 w podziemiu solidarnościowym, być związanym 
 z masonerią i położyć spore zasługi dla powstania 
 wolnej Polski? Oczywiście, że można. Więcej, Polska 
 jest pełna takich życiorysów, z nich też się składa. 
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Na początku marca zmarł 
Wojciech Giełżyński, zna-
ny dziennikarz i publicy-
sta. To jego życiorys przed-

stawiłem w telegrafi cznym skrócie na 
wstępie. Ale w rzeczywistości jest dużo 
bardziej skomplikowany, bardziej dra-
matyczny, pełen decyzji zaskakujących 
i budzących raz sprzeciw i potępienie, 
raz podziw i uznanie. Nie pokazuje też 
jego wyborów, poszukiwań, wahań, 
kompromisów, błędów. Jego śmierć 
nie wywołała wielu wspomnień, ode-
zwali się przede wszystkim jego znacz-
nie młodsi koledzy, których z dobrym 
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tyzm wyborów, decyzje dobre i złe. 
Pierwszy – smutny, wywołujący do dziś 
złość i zażenowanie. Wydał Giełżyński 
w kwietniu 1968 roku, czyli w czasie 
w Polsce wyjątkowym, gdy słowa mó-
wione i pisane ważyły szczególnie, ksią-
żeczkę Oko w oko z polityką. Profesor 
Jerzy Eisler uznał jej fragment za wzór 
propagandy Marca ‘68. Trudno nie przy-
znać mu racji, a nawet trzeba dodać, że 
była to propaganda w najczarniejszym 
odcieniu. „Przy stoliku kawiarenki PIW 
brata się znany przedtem z zamordyzmu 
[Stefan] Staszewski z byłym członkiem 
bandy »Łupaszki« [Pawłem] Jasienicą; 
stale przesiaduje z nimi piewca »zachod-
niego liberalizmu«, pozujący na Czwar-
tego Wieszcza poeta Antoni Słonimski; 
dosiada się także wojujący katolik [Ste-
fan] Kisielewski, czołowy adwokat 
»dobrych przedwojennych czasów«. Ci 
wszyscy panowie mają pilnych słucha-
czy między innymi w grupie kilkuna-
stu chorobliwie ambitnych studentów. 
Okoliczność, że wielu z nich jest po-
chodzenia żydowskiego, wykorzystują 
jako tarczę ochronną, piętnując mianem 
»antysemity« każdego, kto próbuje prze-
ciwstawić się doktrynom podważającym 
socjalistyczne wartości ideowe” – pisał 
Giełżyński. Ten cytat rzeczywiście i dziś 
budzi zażenowanie. Autor, pytany po 
latach przez Eislera, nie potrafił wytłu-
maczyć swoich motywów, w innej roz-
mowie uznał tekst za diabelski serwitut, 
który miał mu pozwolić na więcej swo-
body gdzie indziej. Takie tłumaczenie po 
latach czy peerelowska rzeczywistość? 
Zapewne jedno i drugie.

Drugi – szczególnie dla mnie ważny 
– moment z życia Giełżyńskiego to Sier-
pień. Giełżyński pojechał do stoczni na 
własną rękę. Dzisiaj to brzmi banalnie, 
ale proszę mi wierzyć, że w sierpniu 1980 
roku dziennikarz „Polityki” podejmujący 
taką decyzję naprawdę wykazywał się 
odwagą. W stoczni partyjny Giełżyński 
– mający nieczyste kontakty z esbecją, 
dobrze usadowiony w peerelowskiej 
rzeczywistości, często wyjeżdżający za 
granicę – przeżył wstrząs. „W Gdańsku 
czuło się oddech historii” – pisał w wyda-
nej na gorąco, wspólnie z Lechem Stefań-

skim, książce reportażu Gdańsk Sierpień 
80. „Przeżyliśmy tam chwile niezwykle 
nerwowe, momenty pesymizmu, ale nad 
wszystkim górowała nadzieja. To był[y] 
dramat i święto. Oby dramat rozwiązał 
się pomyślnie dla nas wszystkich, dla 
kraju, dla socjalizmu. I niech dalej trwa 
to święto solidarności w pospólnej po-
trzebie, święto odzyskanej godności”.

Po Sierpniu trudno było znaleźć Gieł-
żyńskiemu miejsce w oficjalnych struk-
turach. Wprowadzenie stanu wojennego 
przeważyło szalę. Publicysta przeszedł 
na drugą stronę. Tworzył pisma pod-
ziemne, a gdy następne pokolenie ro-
botników w 1988 roku upomniało się 
o swoje prawa i godność, znowu poje-
chał do Stoczni.

Popularny w latach osiemdziesiątych, 
zwłaszcza pod koniec dekady, „Paw”, 
czyli „Przegląd Wiadomości Agencyj-
nych”, opozycyjne, podziemne pismo, 
do którego pisali m. in. Krzysztof Cza-
bański, Konstanty Gebert, Leon Bój-
ko, Jan Walc, Wacław Biały, Jan Józef 
Szczepański, Janusz Jankowiak, był 
tworzony w dużej mierze przez Gieł-
żyńskiego.

W różnych tekstach pisanych przez 
Giełżynskiego – tych krajowych i tych 
opisujących świat, zwłaszcza ten nazy-
wany Trzecim – pojawiało się słowo 
„socjalizm”. Słowo dla Giełżyńskiego 
bardzo ważne. I, tak myślę, będące dla 
niego i tysięcy jemu podobnych źródłem 
i przyczyną życiowych zawirowań, kom-
promisów i porażek. Giełżyński miał to 
szczęście, że dożył roku 1989, mógł więc 
o socjalizmie mówić i pisać bez nalecia-
łości sowieckich, a i tak przez kilkadzie-
siąt lat musiał zupełnie serio brać za so-
cjalizm coś, co było jego zaprzeczeniem.

Jaki jest bilans życia Giełżyńskiego 
i tysięcy jemu podobnych? Nie mnie 
oceniać. Młodszy o więcej niż pokolenie 
szczęśliwie nie musiałem stawać przed 
takimi wyborami. Wiem, że pewnych 
rzeczy bym nie zrobił i nie znajduję dla 
nich wytłumaczenia, ale wiem też, jak 
trudna była w PRL walka o elementarną 
uczciwość.
Krzysztof Gottesman – dziennikarz i publicysta, 
pracownik Wydziału Komunikacji Społecznej IPN

skutkiem uczył rzemiosła dziennikar-
skiego.

Z dwóch powodów doszedłem do 
wniosku, że warto także tu napisać o re-
daktorze Giełżyńskim, że jego los świad-
czy o czymś więcej niż tylko o jednost-
kowym doświadczeniu. Po pierwsze, 
i najważniejsze, przeszedł Giełżyński 
drogę, którą w Polsce, zwłaszcza w jej 
okresie peerelowskim, przeszło wielu 
inteligentów. Po drugie – to mniej waż-
ne, ale symptomatyczne – postanowi-
łem o nim napisać, ponieważ brałem 
udział w publicznej dyskusji o jego ży-
ciu, w której uczestnicy nie tylko nie do-
strzegali go w całej złożoności, lecz także 
patrzyli na nie przez pryzmat współczes-
nych konfliktów politycznych.

Odrzucam zdecydowanie, i starałem się 
w dyskusji o tym mówić, oba podejścia. 
Oba bowiem fałszują rzeczywistość.

Był Wojciech Giełżyński synem Wi-
tolda, przedwojennego dziennikarza, 
w czasie wojny redaktora prasy akow-
skiej, po wojnie redaktora naczelnego 
mikołajczyjkowskiej „Gazety Ludowej”. 
Na jej łamach Wojciech zadebiutował 
w wieku 16 lat. Później publikował 
w wielu tytułach prasy PRL: „Dookoła 
Świata”, „Polityce”, „Współczesności”, 
„Panoramie”, „Kontynentach”. Uważał 
– tak jak zresztą wielu – że jego miejsce 
jest tutaj, a PRL będzie trwała dłużej niż 
jedno czy dwa pokolenia. Aktywnie włą-
czył się do oficjalnego życia publiczne-
go, brał udział w grach dziennikarskich 
i partyjnych. Dużo pisał, zdobywał sza-
cunek, uznanie i popularność. W 1989 
roku na krótko znalazł się w „Gazecie 
Wyborczej” Adama Michnika. Jesienią 
tego samego roku przeszedł do „Tygo-
dnika Solidarność”, gdy redaktorem 
naczelnym został Jarosław Kaczyński. 
Jak ktoś obliczył we wspomnieniach, od-
wiedził ponad 85 krajów świata. Napisał 
wiele książek, m.in.: Rewolucja w imię 
Augusta Sandino, Rewolucja w imię Al-
laha, a także ważne, wydane w latach 
osiemdziesiątych poza cenzurą: Budo-
wanie Niepodległej i Edward Abramow-
ski, zwiastun »Solidarności«.

Dla mnie najistotniejsze są dwa mo-
menty w jego życiu. Pokazują drama-
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Kładka nad Chłodną
Konrad Ślusarski

Drewniane przejście nad jezd-
nią łączące „duże” i „małe” getto 
stało się jedną z ikon wojennej 
Warszawy.

Ulica Chłodna należała do naj-
ważniejszych ciągów komu-
nikacyjnych przedwojennej 
Warszawy. Biegła tędy głów-

na, obok Alej Jerozolimskich, trasa na osi 
wschód – zachód. Chłodna łączyła centrum 
z Wolą i wylotem w kierunku zachodnim. 
Z Pragi przez most Kierbedzia, pl. Zamko-
wy, ulice Elektoralną, Chłodną, Wolską 
można było dotrzeć do szosy Warszawa – 
Poznań i na zachodnie przedmieścia. Pod 
względem znaczenia Chłodna przewyż-
szała ulicę Leszno (dziś al. Solidarności). 
Biegły nią także linie tramwajowe na Wolę.

Niemcy, doceniając znaczenie tej tra-
sy, nie mogli sobie pozwolić na przegro-
dzenie jej murami getta. W momencie 
wytyczania granic zamkniętej dzielnicy 

żydowskiej Chłodna (wraz z przylegają-
cą zabudową) została z niej wydzielona, 
z wyjątkiem krótkiego odcinka między 
Żelazną i Wronią. Obszar zamieszkany 
przez ludność żydowską został w ten spo-
sób podzielony na dwie części.

Teren na południe od Chłodnej na-
zywano małym gettem dla odróżnienia 
od zasadniczej części getta (tzw. dużego 
getta), znajdującej się na północ od tej 
ulicy. Komunikacja odbywała się ulicą 
Żelazną przez bramy na skrzyżowaniu 
z Chłodną. Bramy były otwierane w ten 
sposób, że na zmianę puszczano ruch 
„gettowy” Żelazną i „aryjski” Chłodną. 
Doprowadziło to do znacznego utrud-
nienia zarówno w funkcjonowaniu get-
ta, jak i przepustowości traktu.

Pod koniec 1941 roku obszar getta 
między Żelazną i Wronią został z niego 
wyłączony i wcielony do części „aryj-
skiej”. Granica dzielnicy zamkniętej bie-
gła odtąd środkiem Żelaznej i szybko 
przybrała formę ceglanego muru. Spo-

wodowało to zmniejszenie o połowę 
przepustowości skrzyżowania z Chłodną.

Aby usprawnić komunikację między 
obiema częściami getta, Niemcy nakazali 
wybudowanie nad ulicą drewnianego łącz-
nika. Nie był to pomysł nowy. Podobnie jak 
w Warszawie, także w Łodzi najważniejsze 
ulice przelotowe biegnące przez getto były 
wyłączone z dzielnicy żydowskiej. Tam 
już latem 1940 roku powstały drewniane 
kładki dla pieszych nad ulicami Zgierską 
(dwie) i Limanowskiego (jedna). W War-
szawie być może skorzystano z wzorców 
łódzkich, chociaż nie udało mi się dotąd 
znaleźć potwierdzenia tego w dokumen-
tach. Jednak obserwacja szczegółów kon-
strukcyjnych na fotografi ach tych obiektów 
pozwala zauważyć pewne podobieństwa.

Kładkę oddano do użytku 26 stycznia 
1942 roku. Przejęła na siebie znaczną 
część ruchu pieszego między „małym” 
i „dużym” gettem i stała się głównym 
łącznikiem obu części getta oprócz nadal 
funkcjonujących bram dla ruchu kołowe-

1
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go na skrzyżowaniu Chłodnej z Żelazną. 
W Warszawie funkcjonowały jeszcze 
trzy inne kładki nad ulicami, jednak nie 
znajdowały się w tak wyeksponowanych 
miejscach i przez to były słabo dostępne 
dla ludności „aryjskiej”.

Łącznik był usytuowany na wysokości 
kamienicy przy Chłodnej 26. Wchodziło 
się nań schodami – zbudowanymi rów-
nolegle do ulicy – od strony wschodniej. 
Poziom kładki znajdował się mniej wię-
cej na wysokości drugiego piętra oko-
licznych budynków i dzięki temu mo-
gły przejeżdżać pod nią tramwaje oraz 
samochody ciężarowe. Niezwykła kon-
strukcja stała się obiektem na tyle cha-
rakterystycznym, że przyciągała uwagę 
przechodniów. Znalazło to potwierdzenie 
na licznych zdjęciach, na których została 
ona utrwalona. Autorami zdjęć są głów-
nie Niemcy, wojskowi i funkcjonariusze 
formacji policyjnych, ale prawdopodob-
nie także Polacy. Dziś większość foto-
grafujących wciąż pozostaje anonimo-
wa, a w niektórych wypadkach nie jest 
pewna nawet ich narodowość. Fotografi e 
stanowią cenne źródło ukazujące życie 
codzienne w tym newralgicznym miejscu 
oraz ówczesną zabudowę, której nie od-
tworzono po zniszczeniach wojennych.

Pierwsze z prezentowanych zdjęć to 
widok ogólny ulicy od strony północ-
no-wschodniej. Autor ujęcia wykonał 
je z balkonu drugiego piętra stojącej do 
dziś kamienicy Zygmunta Lewina (przy 
Chłodnej 20), stanowiącej – oprócz koś-
cioła – jedyny zachowany do naszych 
czasów relikt zabudowy ukazanej na 
zdjęciach. Na pierwszym planie z prawej 
widać fragment jednej z rzeźb dekoracji 
balkonu, które można podziwiać także 
dziś. Zasłania ona całkowicie północną 
pierzeję ulicy. Utrwalono wzmożony ruch 
przechodniów na moście. Dobrze widocz-
ny jest przebieg murów granicznych get-
ta po obu stronach Chłodnej. Zostały one 
poprowadzone niemal przy krawężniku, 

 Na pierwszej z nich widoczna jest szer-
sza perspektywa. Leżący pod murem śnieg 
sugeruje, że wykonano ją zimą lub wczes-
ną wiosną. Na schodach prowadzących 
na kładkę i na niej samej widzimy wielu 
mieszkańców getta przemieszczających 
się między jego częściami. Na przystan-
ku zatrzymał się jadący na Wolę podwój-
ny tramwaj linii 21 (pl. Żelaznej Bramy  
– Cmentarz Wolski), obok osoby wsiada-
jące do tramwaju i wysiadające z niego, 
a także idący poboczem przechodnie. Za 
murami widoczne są kamienice: po prawej 
przy Chłodnej 26 róg Żelaznej 72 z naroż-
ną wieżą, wylot Żelaznej, dalej budynki 
leżące po stronie „aryjskiej” przy Chłodnej 
28 róg Żelaznej 77, przy ul. Chłodnej 30, 

przez co chodniki należały do terenu get-
ta, a jezdnia była przeznaczona dla ruchu 
„aryjskiego”. Widoczne za murem frag-
menty budynków to od lewej: dwupię-
trowy przy Chłodnej 21, piętrowy przy 
Chłodnej 23 róg Żelaznej 70, a za wylotem 
Żelaznej zachowane do dziś: narożny bu-
dynek przy Chłodnej 25 róg Żelaznej 75a 
i piętrowa kamienica przy Chłodnej 27.

Kolejne dwie fotografi e trafi ły do zasobu 
IPN jako część kolekcji znalezionej po woj-
nie w Starogardzie Gdańskim. Obie ukazu-
ją kładkę od strony południowo-wschod-
niej, ale fotograf znajdował się na jezdni 
przy murze po jej południowej stronie.

32 i 32a, 34, niski budynek przy Chłod-
nej 36 i wysoki przy Chłodnej 40. Po le-
wej zaś są to: fragment domu przy Chłod-
nej 19, budynki przy Chłodnej 21 oraz 23 
róg Żelaznej 70 i narożnik kamienicy przy 
Chłodnej 25 róg Żelaznej 75a. W tle na 
wprost zarysy zabudowy strony nieparzy-
stej Chłodnej od skrzyżowania z Wronią 
w stronę Towarowej (budynki dawnego 
browaru Machlejda przy Chłodnej 45).

Drugie ze zdjęć starogardzkich wyko-
nano z miejsca bliżej kładki, spod same-
go muru. Na pierwszym planie idzie 
funkcjonariusz Policji Polskiej Gene-
ralnego Gubernatorstwa (tzw. grantowy 
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policjant). Na schodach prowadzących 
na kładkę są liczni przechodnie. Po pra-
wej za murem znajdują się wspomniane 
już: kamienica przy Chłodnej 26 róg 
Żelaznej 72, dalej za wylotem Żelaznej 
– Chłodna 28 róg ul. Żelaznej 77 oraz 
Chłodna 30, 32 i 32a, 34.

Następna z prezentowanych fotografi i 
ukazuje łącznik od strony zachodniej po 
osi Chłodna – Elektoralna przez skrzy-
żowanie Żelaznej i Chłodnej. Sądząc po 
cieplejszej odzieży, zdjęcie wykonano 
wiosną. Skrzyżowanie jest otwarte dla 
ruchu „aryjskiego”. Pokonuje je dwu-
członowy tramwaj linii 16 (plac Zba-
wiciela – Ulrychów), jadący na Wolę. 
Po lewej jest widoczny fragment cegla-
nego muru biegnącego środkiem Że-
laznej, a przy zamkniętej bramie getta 
stoi grupa przechodniów (w tym trzech 
umundurowanych Niemców). Z tyłu na-
rożnik kamienicy przy Chłodnej 26 róg 
Żelaznej 72 z wejściem do baru, dalej 
kolejno kamienice przy Chłodnej 24, 22 
(zasłonięta przez kładkę), 20 (z wysoką 
fasadą i widoczną na ścianie bocznej 
datą 1912), 18 i 16, wreszcie zarys ka-
mienicy przy Chłodnej 8. Po prawej pod 
kładką w głębi skwer i kościół św.  Ka-
rola Boromeusza.

Kolejne zdjęcie ukazuje podobną per-
spektywę, jednak obiektyw jest skiero-
wany bardziej w prawo, w kierunku wi-
docznego w tle rozwidlenia Chłodnej 
ze skwerem i kościołem. Wykonane zo-
stało później niż poprzednie, w połowie 
1942 roku – musiało być już cieplej, na 
co wskazuje m.in. furman w samej ko-
szuli. Metalowe bramy są zamknięte 
w poprzek ulicy, umożliwiając przejazd 
wozom konnym i rikszom jadącym Że-
lazną w prawo z „dużego” do „małego” 
getta. Przy bramach oprócz członków 
policji żydowskiej stoją granatowy poli-
cjant i wartownik niemiecki z karabinem 
na ramieniu. Na pierwszym planie fur-
manka i kolejka mężczyzn (co ciekawe, 
jeden z nich ma opaskę na ramieniu) cze-
kają na przejście ulicą Chłodną. Zwra-
ca uwagę wyraźne rozwidlenie torów 
tramwajowych, skręcających od strony 
Woli w Żelazną w kierunku południo-
wym (w prawo) i północnym (w lewo), 
jednak z racji istnienia getta te trasy były 
wówczas nieużywane. Po obu stronach 
fragmenty muru i kamienice – po lewej 
przy Chłodnej 26 róg Żelaznej 72, po 
prawej przy Chłodnej 23 róg Żelaznej 70, 
zasłonięte kładką domy przy Chłodnej 
21, 19 i 17, Chłodnej 15 róg Waliców 27, 
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Chłodnej 11/13 róg Waliców 34, w tle 
zarysy budynków przy Chłodnej 9 i 7 
oraz wysoka kamienica przy Chłodnej 5.

Latem 1942 roku Niemcy przepro-
wadzili masowe deportacje ludności 
getta do obozu zagłady w Treblince. 
Znaczne zmniejszenie się liczby miesz-
kańców pociągnęło za sobą ogranicze-
nie wyznaczonego im do zamieszkania 
obszaru. Żydzi musieli opuścić „małe 
getto” i w lipcu lub sierpniu zostało ono 
włączone do części „aryjskiej”, podob-
nie jak obszar między ulicami Chłod-
ną i Leszno. Kładka przestała być po-
trzebna i została rozebrana. Wkrótce 
przystąpiono do rozbiórki zbędnych 
już murów, także tych na Żelaznej 
oraz po obu stronach Chłodnej. Na nie-
mieckim zdjęciu lotniczym z 31 sierp-
nia 1944 roku (por. „Pamięć.pl”
nr 7–8/2014) nie ma już śladu po kład-
ce, a po murach pozostały jedynie za-
rysy ich przebiegu. Samo miejsce, jak 
i jego otoczenie uległy głębokiej zmia-
nie po wojnie. Przebicie szerokiej Tra-
sy W-Z w ciągu dawnej ulicy Leszno 

zdegradowało Chłodną do roli jednej 
z wielu podrzędnych ulic o znaczeniu 
lokalnym. Wybierając się na wiosen-
ny spacer, warto jednak się tam udać, 
zwłaszcza że – na mocy decyzji kon-
serwatora – w czasie ostatniej moder-
nizacji zachowano dawny bruk z frag-

mentami torów tramwajowych. Być 
może widoczne na zdjęciach kamienie 
nawierzchni można zobaczyć i dziś.
Konrad Ślusarski – pracownik Biura 
Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN

Wszystkim zainteresowanym polecam 
stronę internetową Warszawa1939.pl 
z bogatym zasobem wiedzy o przedwojennej 
Warszawie i jej zabudowie.
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Numerami zaznaczono miejsca, z których 
robione były poszczególne zdjęcia
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Katyńską była utrzymywana przez całą PRL. Niekiedy zwykło się 
mówić, że był to mit założycielski nowej władzy.

w którym w 1940 roku rozpoczęły się 
rozstrzeliwania ofi cerów.

Sprawę upamiętnienia Zbrodni Ka-
tyńskiej najczęściej podnosiły śro-
dowiska związane z tzw. opozycją 
niepodległościową. Byli to głównie 
uczestnicy Ruchu Obrony Praw Czło-
wieka i Obywatela oraz Konfedera-
cji Polski Niepodległej. Nie oznacza 
to jednak, że pozostałe środowiska 
opozycji sprawą Katynia w ogóle się 
nie interesowały. Owszem, pamiętały 
o niej i zwłaszcza podczas okrągłych 
rocznic wydawały stosowne oświad-
czenia oraz brały udział w obchodach. 
Nikt w tych kręgach nie miał złudzeń, 
kto był sprawcą zbrodni.

Szczególnego charakteru nabra-
ły uroczystości obchodzone w 1980 
roku, czyli w czterdziestą rocznicę 
dramatycznych wydarzeń. Poza grani-
cami kraju zaktywizowała się polska 
emigracja polityczna, która pragnę-
ła przypomnieć światu polską ofi arę. 
Pojawiły się wydawnictwa książko-
we poświęcone Katyniowi, starano się 
o budowę pomników. O przyznaniu 
się do winy przywódców ZSRR nikt 
jednak nawet nie marzył.

Przed trudniejszym zadaniem niż 
emigracja stała opozycja krajowa, 
która była dużo bardziej narażona 
na działania Służby Bezpieczeństwa. 
Zresztą SB prowadziła w okolicach 
kwietnia szeroko zakrojone działania 
mające zminimalizować próby na-
głośnienia prawdy o Zbrodni Katyń-
skiej. Zastraszano rodziny ofi ar, opo-
zycjonistów oraz księży, żądając od 
tych ostatnich, aby podczas kazań nie 
wspominali o Katyniu. Jednak nie za-
wsze duchowni ulegali tym naciskom. 
Dziś archiwa IPN zawierają liczne ste-
nogramy kazań poświęconych właśnie 
Zbrodni Katyńskiej.

Znajdujemy w dokumentach daw-
nej policji politycznej także sprawy 
operacyjne, w których zachowały się 

dokładne plany, kogo i w jaki sposób 
należy wyeliminować z uroczystości 
katyńskich. Niektórych aresztowano 
na 48 godzin (bez wyroku ani zarzu-
tu), innych straszono. Często zakłada-
no podsłuchy w mieszkaniach organi-
zatorów uroczystości.

Prezentowany dokument zawie-
ra opis obchodów zorganizowanych 
13 kwietnia 1980 roku przez Konfe-
derację Polski Niepodległej na cmen-
tarzu Powązkowskim w Warszawie. 
Data i miejsce nie były przypadko-
we. 13 kwietnia 1943 roku radio ber-
lińskie poinformowało o odkryciu 
zbiorowych mogił polskich ofi cerów. 
Tak zwana dolinka katyńska na tym 
cmentarzu była zaś miejscem, w któ-
rym przez lata starano się upamiętnić 
katyńskie ofi ary Stalina. Duże zasłu-
gi na tym polu miał założony przez 
Stefana Melaka Komitet Katyński. 
Zamieszczony obok dokument poka-
zuje, że nawet tak z pozoru niewin-
ne czynności jak złożenie kwiatów 
czy wygłoszenie mów okolicznoś-
ciowych były dla ówczesnej władzy 
niedopuszczalne. Reagowano na to 
w sposób właściwy państwu totali-
tarnemu, czyli aresztowaniami oraz 
represjami innego rodzaju. Zaciera-
no także ślady. W dokumencie nie ma 
mowy np. o tym, że jeszcze tego sa-
mego dnia „nieznani sprawcy” (jak 
określano w takich okolicznościach 
funkcjonariuszy SB) zabierali wień-
ce i zacierali wszelkie ślady po uro-
czystościach, a niektórym osobom nie 
pozwolili dotrzeć na cmentarz bądź 
odebrali im wiązanki.

Zwraca także uwagę pietyzm, z ja-
kim dokumentowano przebieg wy-
darzeń. Oprócz suchego opisu, który 
odnajdziemy w zamieszczonym obok 
dokumencie, spisywano także treść 
wygłaszanych mów oraz zbierano kol-
portowane ulotki. Jest niemal pewne, 
że w gronie 250 uczestników uroczy-
stości znaleźli się tajni współpracow-
nicy i sami funkcjonariusze SB.

Grzegorz Wołk – historyk, politolog, pracownik 
Biura Edukacji Publicznej IPN, doktorant w Instytucie 
Historii UJ

Zrzucanie na Niemców odpo-
wiedzialności sowieckiej za 
ten mord było w propagan-
dzie komunistycznej czymś 

oczywistym. Zmieniła to dopiero po-
lityka głasnosti Michaiła Gorbaczo-
wa. W Polsce Ludowej za propagowa-
nie – nawet w wąskim gronie – wersji 
prawdziwej można było spodziewać 
się kłopotów. W stalinizmie osoby 
mówiące o sowieckiej odpowiedzial-
ności za Zbrodnię Katyńską ściągały 
na siebie zainteresowanie funkcjona-
riuszy Urzędu Bezpieczeństwa i były 
skazywane na kilkuletnie wyroki 
więzienia. Po zmianach politycznych 
1956 roku kary stały się lżejsze, jed-
nak wciąż można było się spodziewać 
zwolnienia z pracy czy innych repre-
sji administracyjnych, łącznie z nęka-
niem przez Służbę Bezpieczeństwa.

Mimo to w kraju pojawiali się od-
ważni ludzie, którzy propagowali 
prawdę o Katyniu. Działo się to na 
różnych płaszczyznach. Zazwyczaj 
były to rozmowy prowadzone w krę-
gu najbliższych, uczenie dzieci itd. 
Przemycano także z zagranicy książ-
ki historyczne, które dokumentowały 
rozmiary zbrodni. Pożyczano je zna-
jomym w największej tajemnicy. Były 
przecież towarem zakazanym. Zda-
rzały się także odważniejsze akcje, 
jak np. malowanie na murach napi-
sów „Katyń pamiętamy” lub „Katyń 
1940”. Zwłaszcza ten ostatni niósł ze 
sobą duży ładunek emocji, gdyż datą 
śmierci polskich ofi cerów w wersji 
ofi cjalnej był rok 1941.

Gdy w kraju pojawiła się zorgani-
zowana opozycja, rocznice katyńskie 
przybierały coraz bardziej zauważalny 
kształt. Poza kazaniami – stosunkowo 
nielicznych – księży, którzy mieli od-
wagę odprawiać msze w intencji ofi ar 
zbrodni sowieckiej, usiłowano także 
organizować nieofi cjalne obchody. 
Odbywały się w kwietniu, miesiącu, 
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 Miejsce i data 
 wytworzenia dokumentu 

 Klauzula tajności 
 i numer egzemplarza dokumentu 

 Numer karty w teczce 
 nadany w archiwum MSW 

 Mowa o pomniku Gloria Victis; 
 obchody odbywały się 
 w tzw. dolince katyńskiej, 
 sąsiadującej bezpośrednio 
 z pomnikiem 

 Jako „prowokacyjne” 
 określano 
 w dokumentach SB 
 niemal wszystkie 
 inicjatywy, 
 które nie miały 
 zgody władz 

 Leszek Moczulski (ur. 1930) 
 – współtwórca ROPCiO, 
 przewodniczący Konfederacji 
 Polski Niepodległej, 
 jeden z najważniejszych 
 działaczy polskiej opozycji 

 Stanisław Krajski 
 (ur. 1956) – wówczas 
 student Akademii 
 Teologii Katolickiej 
 w Warszawie i szef grup 
 młodzieżowych KPN, 
 jeden z głównych 
 organizatorów 
 opisywanych 
 uroczystości 

 Wydział IV 
 Komendy 
 Stołecznej MO 
 – komórka SB 
 odpowiedzialna 
 za inwigilację 
 i zwalczanie 
 Kościoła 

 Ks. Bronisław Sroka 
 (ur. 1936) – jezuita, 
 aktywnie wspierający 
 opozycję, uczestnik 
 ROPCiO 

 Tadeusz Stański 
 (ur. 1948) – prawnik, 
 członek Rady 
 Politycznej KPN 
 i jeden z jej 
 najważniejszych 
 działaczy 

 Część wiązanek, 
 kwiatów i zniczy 
 została 
 skonfi skowana 
 przez SB przy 
 wejściu 
 na cmentarz 

 Utworzona 
 1 września 1979 roku 
 opozycyjna partia 
 polityczna, której 
 głównym celem 
 było odzyskanie 
 przez Polskę 
 niepodległości 

 W okresie PRL 
 często zamieniano 
 fragment „Ojczyznę 
 wolną pobłogosław, 
 Panie” na „Ojczyznę 
 wolną racz nam 
 wrócić, Panie” 

 Ulotki oraz prasa 
 drugiego obiegu 
 były podstawową 
 formą informowania 
 o inicjatywach 
 opozycyjnych; 
 często były czytane 
 także na antenie 
 Radia Wolna Europa 

 Do pisma załączono 
 dokładny stenogram 
 przemówień 
 ks. Bronisława Sroki 
 oraz Tadeusza 
 Stańskiego 

 Ulotka zawierała 
 napis „Sumienie 
 świata woła 
 o świadectwo 
 prawdzie! Pamiętamy!” 
 oraz wizerunek 
 pomnika z treścią: 
 „Katyń 1940. 
 14500 pomordowanych” 

 Wojciech Kwiatkowski 
 (ur. 1946) – ofi cer  SB, 
 od marca 1980 
 do stycznia 1988 roku 
 zastępca naczelnika 
 Wydziału IV KS MO 

 Wydział IV 
 Departamentu IV 
 MSW – komórka SB 
 odpowiedzialna 
 za inwigilację 
 duszpasterstwa 
 stanowego 
 (m.in. akademickiego, 
 robotniczego 
 czy rolniczego) 
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Do końca były nadzieja 
i wiara
Przy każdym z oficerów – ofiar Zbrodni Katyńskiej 
znaleziono pęk kluczy od domu. Wierzyli, 
że wrócą do rodzin – mówi prof. Bronisław 
Młodziejowski, uczestnik ekshumacji w Katyniu, 
Charkowie i Miednoje, w rozmowie z Rafałem Pękałą

Znalazłem na liście katyńskiej porucznika rezerwy 
o tym samym imieniu i nazwisku co Pańskie.
To mój stryj. Mój ojciec Jerzy i jego brat Bronisław wycho-
wywali się na Wołyniu, gdzie rodzina Młodziejowskich mia-
ła dobra. W związku ze zbliżającą się wojną obaj otrzymali 
przydziały mobilizacyjne: ojciec do Armii „Poznań”, a stryj do 
Grupy Operacyjnej „Kielce”, która ewakuowała się w stronę 
Lwowa. Ojciec dostał się do niewoli po kapitulacji Warszawy. 
Pięć i pół roku spędził w obozie Woldenberg II C – oczywiście 
przeżył. Bronisław trafi ł zaś do niewoli sowieckiej, został wy-
wieziony do Starobielska i zamordowany w Charkowie. Jego 
szczątków nigdy nie udało się zidentyfi kować. Tak się złożyło, 
że w roku 1991, czyli 51 lat po śmierci stryja, poszukiwałem 
go w trakcie prac ekshumacyjnych. Stryj wysłał ze Starobiel-
ska depeszę: „Czuję się dobrze. Jestem zdrowy. Pozdrawiam 
wszystkich. Bronisław Młodziejowski”. W 1991 roku, podczas 
prac ekshumacyjnych, miałem jej kserokopię, podjechałem 
do Starobielska i wysłałem depeszę tej samej treści na adres 
mojej mamy w Poznaniu.

Jak w 1991 roku doszło do pierwszego etapu prac 
ekshumacyjnych?
Przełomem był komunikat sowieckiej agencji TASS 
z 13 kwietnia 1990 roku. Wtedy Eduard Szewardnadze, mi-
nister spraw zagranicznych ZSRR, ogłosił, że odpowiedzial-
nymi za Zbrodnię Katyńską są Sowieci. Wspomniał rozkaz 
podpisany przez Stalina i jego najbliższych współpracowni-
ków, datowany na 5 marca 1940 roku. Przygotowania strony 
polskiej do ekshumacji rozpoczęły się natychmiast. W 1990 
roku do Warszawy przyjechało dwóch lub trzech prokurato-
rów rosyjskich, ale Rosjanie nie byli jeszcze gotowi, żeby 
nas przyjąć. Do Charkowa przyjechaliśmy w 1991 roku. 
W podmiejskich Piatichatkach zastaliśmy ogrodzony teren, 
na którym były liczne groby masowe, ale nie tylko Polaków. 
Pojechaliśmy następnie do Miednoje: świeżo postawiony 

płot, pomalowany i ogrodzony obszar. Zinterpre-
towaliśmy sprawę jednoznacznie: w ciągu nie-
spełna roku przygotowali się na nasz przyjazd, 

odnajdując w archiwach wszystkie dane, których do dziś 
nam poskąpili. Przez pierwsze dwa dni w Charkowie Rosja-
nie usiłowali nas wodzić za nos.

W jaki sposób?
Gdy przystąpiliśmy do badań, okazało się, że odsłaniamy, 
według wskazań ekspertów rosyjskich, groby masowe nie 
polskie, tylko sowieckie. Przeprowadziliśmy krótką naradę. 
Prokurator Stefan Śnieżko, nieżyjący już archeolog prof.  An-
drzej Nadolski i ja ustaliliśmy, że na takich warunkach nie 
możemy współpracować. Nie mając żadnej dokumentacji, tyl-
ko dokonując oceny ukształtowania terenu, rosnącego drze-
wostanu, wskazaliśmy prok. Śnieżce trzy miejsca, w których 
mogą się znajdować polskie mogiły. Pod koniec drugiego dnia 
Stefan Śnieżko oświadczył gen. Wiaczesławowi Frołowowi 
z Naczelnej Prokuratury Wojskowej Ministerstwa Obrony 
ZSRR, że przejmujemy inicjatywę. Trzeciego dnia rozpoczę-
liśmy prace na naszych warunkach. I proszę sobie wyobrazić, 
że trzy czy cztery miejsca wskazane przez prof. Nadolskiego 
i przeze mnie przyniosły pierwsze ekshumacje. Potrzebowa-
liśmy pół godziny, żeby trafi ć na szczątki z mobiliami (rze-
czami osobistymi, fragmentami ubrań) ewidentnie polskimi. 
Rozpoczęła się ekshumacja pod dyktando Polaków. Praco-
waliśmy tam trzy tygodnie.

Od czego się zaczęło?
Rozpoczęliśmy wyznaczanie granic poszczególnych grobów. 
Zastosowaliśmy metodę katafalku: wokół grobów pogłębili-
śmy grunt, tak żeby mógł tam stanąć zespół badaczy, i żeby 
wypiętrzyć całą zawartość grobu. W ten sposób można najle-
piej odtworzyć mechanizm składania, a raczej wrzucania ciał 
do grobu. W Katyniu strzelano do polskich ofi cerów bezpo-
średnio przy wykopanych dołach. W Charkowie – jak się oka-

dr hab. Bronisław Młodziejowski 
(ur. 1948) – generał brygady 
Wojska Polskiego, profesor 
Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie, 
specjalista w zakresie biologii 
kryminalistycznej; w latach 
dziewięćdziesiątych prowadził 
prace sondażowe i ekshu-
macyjne w miejscach 
pochówku ofi ar Zbrodni 
Katyńskiej na terenie 
ZSRR, a następnie 
Federacji Rosyjs-
kiej i Ukrainy

Zeskanuj kod i obejrzyj rozmowę na www.pamiec.pl/mlodziejowski
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zało – przywożonych sukcesywnie ze Starobielska więźniów 
pozbawiano życia w siedzibie NKWD i wywożono zwłoki do 
Piatichatek. Ale znaleźliśmy bezpośrednie dowody mówiące 
o tym, że również tam strzelano do ludzi nad wykopem. 

W Charkowie nadzorował Pan prace ekshumacyjne 
w dole śmierci oznaczonym numerem 22. Co Pan 
zobaczył po odsłonięciu tej jamy grobowej?
Nieopisany bałagan anatomiczny. Zwłoki stojące na głowie, 
wymieszane, sprasowane. Nie ulegało wątpliwości, że doły zo-
stały przygotowane z użyciem koparki. Powstawało nawet od 
dwudziestu do 25 warstw zwłok. Następnie narzucano półto-
rametrowy nadkład ziemi i ubijano. A potem sadzono drzewa, 
żeby to zamaskować. W Piatichatkach teren należący do NKWD 
po ukryciu zwłok przekształcono w teren rekreacyjny. A to była 
taka rekreacja, że znaleźliśmy jeszcze na drzewach rozpięte 
druty kolczaste z 1940 roku. To samo zresztą było w Miednoje.

Na czym polegała Pana praca?
Pracowałem jako eksplorator, czyli – krótko mówiąc – każde 
szczątki odsłaniałem szpachelką, pędzelkiem, zarządzałem prze-
prowadzenie dokumentacji fotografi cznej, sporządzałem szkice. 
Badałem każdą czaszkę, sprawdzając także otwory wlotowe 
i ewentualnie wylotowe, będące wynikiem stosowania broni 
palnej. Po kompleksowym i szczegółowym opracowaniu poje-
dynczych zwłok były one przenoszone na wyznaczony teren. 

Potem kolejne zwłoki, następne i następne. Do pomocy miałem 
miejscowych żołnierzy. Proszę sobie wyobrazić nasze zdumienie 
– ubrali ich, a mamy koniec lipca, w gumowe płaszcze nieprze-
puszczające powietrza, ponieważ wmówili im, że w miejscu, 
w którym ekshumujemy, znajdują się pochówki bydła, które 
zachorowało na pryszczycę! Gdyby faktycznie tak było, rze-
czywiście mogłoby to stanowić zagrożenie dla życia człowieka. 
Ale w końcu pojechali tam profesjonaliści, którzy nie są skłonni 
uwierzyć w tego typu historie. Chodziło o próbę maksymalnego 
utrudnienia naszych prac albo ich opóźnienia. Zastosowałem 
metodę marchewki. Obwieściłem żołnierzom, że za każdy zna-
leziony wyrób, odznaczenie, order, złoty zegarek czy obrączkę 
daję, proszę się nie śmiać, jednego dolara. Jeden dolar w 1991 
roku, na Ukrainie, to była sztanga papierosów. Nic nie ukradli. 
Chcieli dostać tego dolara, bo kupowali sobie papierosy.

Co udało się Panu ustalić na podstawie badań ofi ar 
z grobu nr 22? 
Byliśmy przygotowani na to, że będziemy identyfi kować ro-
dzaj broni, rodzaj amunicji związany z otworami wlotowymi 
i wylotowymi w czaszce, bo przecież przekaz był jednoznacz-
ny, że strzelano w tył głowy.

Tak jak w Katyniu?
Tak. I byliśmy zaskoczeni, bo niezupełnie tak było. Sowieci wy-
pracowali lepszą metodę uśmiercania człowieka. Nie strzelali 

  Bronisław Młodziejowski (w środku) z ks. Zdzisławem Peszkowskim i prok. Andrzejem Konarskim 
z Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie; Charków, 1991 rok
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w głowę, lecz pod czaszką, w kręgi 
szczytowy i obrotowy, gdzie w ka-
nale kręgowym przechodzi rdzeń 
kręgowy. Przy postrzałach w czasz-
kę zdarzało się, że musieli dobijać 
swoją ofi arę drugi, trzeci, czwarty, 
a nawet piąty raz, gdy tymczasem 
można strzelić w kark i śmierć jest 
pewna. W związku z tym bardzo do-
kładnie analizowaliśmy uszkodze-
nia kręgów szyjnych. Druga kwestia: 
większość broni użytej w Charko-
wie to pistolety Nagant produkcji 
sowiec kiej, ale już w Miednoje nie 
było ani jednej łuski, ani jednego 
pocisku od naganta. Wszystkie nie-
mieckie. Tylko że Niemcy nigdy nie 
przekroczyli rzeki Twierca! To Wasi-
lij Błochin z Moskwy przywiózł wa-
lizkę pistoletów Walther i niemiecką 
amunicję. Już wtedy Sowieci mieli 
przygotowaną wersję, że Polaków 
zamordowali Niemcy. I o ile w Katy-
niu i w Charkowie przemarsz Niem-
ców i Sowietów miał miejsce parokrotnie, o tyle w Miednoje 
teren zbrodni nigdy nie znalazł się, nawet na pięć minut, pod 
jurysdykcją niemiecką.

W 1991 roku w Miednoje została wyeksplorowana 
tylko jedna jama grobowa?
Tak, ale rozbudowana. To była mogiła oznaczona numerem 
4 – a, b, c i d. Trafi liśmy tam na pochodzącą z lat sześćdzie-
siątych konstrukcję z białej cegły. To była latryna. Postawiono 
ją na grobie nr 4 i przez kilkanaście lat kagiebiści przyjeżdża-
jący na odpoczynek do Miednoje korzystali z tego wychodka. 
Wiedzieli, że są tam szczątki ludzkie, ponieważ dolna warstwa 
cegieł bez fundamentów oparła się o zwłoki. Szczątki były ze 
sobą tak mocno sprasowane, że musieliśmy używać półtora-
metrowej długości stalowego łomu, żeby oddzielić je od siebie.

Druga faza prac ekshumacyjnych odbyła się w latach 
1994–1995. Czy uczestniczył Pan w negocjacjach, 
które otworzyły do nich drogę na mocy porozumienia 
między rządami polskim a rosyjskim i ukraińskim?
Uczestniczyłem w części rozmów. Delegacji polskiej przewod-
niczył dr Andrzej Zakrzewski, wówczas minister w kancelarii 
prezydenta Lecha Wałęsy. Dokonaliśmy swoistej kwerendy 
w centralnych urzędach rosyjskich, które mogły udostępnić 
materiały, bo czynności z lat 1994–1995 już nie były czyn-
nościami procesowymi w myśl prawa polskiego. Organizację 
ekshumacji przejęła Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa, więc prokuratorzy już nie byli obecni. Oprócz Charkowa 
i Miednoje równolegle prowadzono prace w Katyniu.

Na jakim szczeblu odbyły się te 
rozmowy?
Przyjął nas na Kremlu wiceprezy-
dent Aleksandr Ruckoj. Byliśmy 
u wiceministrów obrony narodo-
wej, u wiceszefa więzienia na Łu-
biance, w Archiwum Prezydenckim. 
Nie byliśmy u Rudolfa Pichoi (dy-
rektora Państwowego Archiwum 
Federacji Rosyjskiej), ale u jego 
zastępcy. Krótko mówiąc, rangę, 
jaką nam zaproponowali Rosjanie, 
można uznać i tak za wyróżnienie 
wobec tego, że w naszym składzie 
był tylko jeden minister z Kance-
larii Prezydenta. Była wola wysłu-
chania argumentów, a z naszej stro-
ny – wskazania, co chcemy zrobić 
i gdzie widzimy granicę. Wszystko, 
co wynegocjowaliśmy, zostało po-
tem dokładnie zrealizowane, chociaż 
nie w jednakowy sposób. Najgorzej 
się pracowało koleżankom i kolegom 
w Katyniu. Tamtejszy gubernator 

wprost mówił, że nie lubi Polaków i niczego im nie ułatwi. 
W 1994 roku wiedziałem, że będziemy pracowali w miej-
scu, które nie zostało ujawnione przez Rosjan. Wskazał je 
nam Rosjanin, poszukiwacz sprzętu wojennego, który skon-
taktował się z ambasadą polską. Chodziło o poligon czołgo-
wo-rakietowy w miejscowości Żawołżskij, w połowie drogi 
między motelem Twer a Miednoje. Znaleźliśmy tam wiele 
elementów wyposażenia pochodzącego od pomordowanych, 
którzy wcześniej byli więzieni na wyspie na jeziorze Seliger.

To były mobilia, które – jak Pan szacował – zostały zło-
żone w tym miejscu w połowie lat sześćdziesiątych.
Ustaliliśmy czas złożenia tych rzeczy na podstawie oceny wie-
ku drzew, które rosły przy wjeździe do dołów czołgowych. 
Mieliśmy pewność, że to nie były czasy II wojny światowej, 
tylko rzeczy przetrzymywano gdzieś w magazynach. Ale, co 
ważne, wszystkie manierki, menażki, talerze przedziurawio-
no szpikulcem, żeby nawet jeśli je ktoś znajdzie, nie chciał 
ich wziąć. Wszystko to zostało przywiezione do Polski, jest 
w Muzeum Katyńskim.

Czy zauważył Pan w Miednoje jakieś zmiany w sto-
sunku do tego, co Pan zapamiętał z 1991 roku? Czy 
pojawiły się jakieś formy upamiętnienia?
Nie. W 1991 roku do Miednoje delegowano byłego majora 
KGB, który później został merem tego miasta. Dogadał się 
on z Andrzejem Przewoźnikiem, ówczesnym sekretarzem ge-
neralnym ROPWiM, że do czasu powstania cmentarzy będzie 
chronił ten teren przed ludźmi, którzy dowiedzieli się, że tu 

  Zamordowany w Charkowie 
ppor. Bronisław Młodziejowski (1911–1940)
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przyjechali Polacy i ekshumowali. I widzieli, jak wyjmowali-
śmy precjoza z grobów. Teren leżący poza wsią byłby łatwym 
łupem dla rabusiów. On tego doglądał. Dostawał 200 dol. mie-
sięcznie, co dla niego było olbrzymią sumą. I podejrzewam, że 
połowę swojego czasu służbowego przeznaczał na pilnowanie 
miejsca w Miednoje. On, zdaje się, nadal wraz z zespołem 
pilnuje cmentarza.

W Miednoje groby nie zostały ograbione?
Zostały, ale w 1995 roku. Po otwarciu pierwszych grobów było 
przecież tak, że w ciągu jednego dnia nie można było wydobyć 
wszystkich szczątków, bo był ogrom prac z tym związanych. 
Rosjanie zapewniali nas, że miejsce ekshumacji jest pilnowane 
przez żołnierzy. Ale ci pilnujący najprawdopodobniej stali się 
rabusiami. Przyjeżdżam następnego dnia i widzę, że szczątki, 
zostały przemieszczone. Z tego wniosek, że buszowali. Wte-
dy Andrzej Przewoźnik podjął ważną decyzję, że wszystkie 
kosztowności obligatoryjnie wyjmujemy, sporządzamy szcze-
gółową dokumentację i przejmuje je depozytariusz rzeczy war-
tościowych. Wszystkie te elementy znalazły się w ROPWiM.

W jaki sposób były odkrywane jamy grobowe?
Cięte do momentu trafi enia na warstwę wierzchnią. Nakład 
miał 1,2–1,8 m. Łyżka koparki była nam potrzebna przez cały 
czas. Po kilkudziesięciu latach zalegania zwłok w przemianie 
tłuszczowo-woskowej człowiek jest za słaby, aby je oddzielić. 
Dlatego po zdjęciu warstwy ziemi i wypoziomowaniu terenu 
sukcesywnie wyjmowaliśmy to, co można było wyjąć ręcznie, 
a te konglomeraty ciał tak strasznie ze sobą splecionych i sklejo-
nych wyjmowała koparka, odkładała na bok i odjeżdżała. Wtedy 
przystępowaliśmy do analizy szczątków. Wszystkie były od razu 
pakowane, oznaczane numerkami ewidencyjnymi PCK, umiesz-
czane w czarnych workach. I następna porcja, i następna, i w ten 
sposób dochodziliśmy do calca – czyli do nienaruszonej warstwy 
ziemi. Po wykonaniu takiej pracy był zawsze przewidziany czas 
na ich składanie – ręczne, zgodnie z polską tradycją przy udzia-
le księdza. Poświęcenia szczątków dokonał ks. prałat Zdzisław 
Peszkowski. Kości składane były w workach i zasypywane. Te 
szczątki są w workach ze wszystkimi elementami, w tym także 
odzieżą, butami, bo nie oddzielaliśmy tego, razem składaliśmy 
w miarę możliwości tak, jak zostali wydobyci. Zdrowy rozsą-
dek i doświadczenie z poprzednich ekshumacji wskazywały, 
że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby gromadzić szczątki, 
układając je jedne na drugich. Trzeba było także uszanować je 
w ten sposób, żeby bez zbędnego eksponowania ukryć je przed 
wzrokiem chociażby pracujących. 

Jak duże były jamy grobowe?
Największe zawierały szczątki ok. 320 osób. 7 m głębokości, 
8 m średnicy. 26 warstw. Nie tak jak w Katyniu, gdzie były po-
chówki rzędowe, w długim rowie. W Miednoje jamy grobowe 
były kuliste. Znalazłem tam trzy duże doły z wyposażeniem, 
oprócz 23 jam grobowych.

Szczególne warunki panujące w Miednoje spowodowa-
ły, że wiele pamiątek, które znajdowały się przy ofi ce-
rach, policjantach, funkcjonariuszach Straży Granicznej, 
ocalało w dobrym stanie. Ile było takich przedmiotów?
Bardzo dużo. Były to odznaki i odznaczenia, baretki z czapek, 
naramienniki z dystynkcjami, rzeczy osobiste, np. drewniane 
pudełka na tytoń. Te pudełka były bardzo ciekawe, to było rę-
kodzielnictwo obozowe, które służyło zagospodarowaniu cza-
su. Miały one wiele cech pozwalających na datowanie, nazwę 
miejscowości; były pudełka, na których była pokazana droga 
przez obozy przejściowe. Było dużo fi gurek szachowych. Były 
apelówki, czyli wycięte na kształt podeszew, stóp, kawałki 
drewna, przedziurawione na obrzeżach, tak żeby było można 
przywiązać je jakimiś trokami do butów. Bo wiedzieliśmy, że 
jeńców ustawiano rano na zamarzniętej tafl i jeziora do apelu 
przy trzaskającym mrozie i wiejącym wietrze. Najszybciej 
przemarzały stopy – wymyślili apelówki. A na apelu stało się 
podobno trzy, cztery godziny. Ciekawe, że nie stwierdziłem 
jakichkolwiek oznak brudu. Byli czyści. Paznokcie były po-
podcinane – jeśli mieli zarost, to nie był to zarost mężczyzny, 
który odpuszcza wszystko. Oni nie mieli nożyczek. Jak sobie 

  Pułkownik w st. sp. Zdzisław Sawicki, ekspert w dziedzinie mundu-
rologii, bada przedmioty osobiste polskich jeńców; obok płk Stefan 
Rodziewicz, prokurator z Naczelnej Prokuratury Wojskowej ZSRR, 
i Jarosław Rosiak, specjalista w dziedzinie broni z Komendy Głównej 
Policji; Charków, 1991 rok
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dawali z tym radę? Jakoś musieli. No i klucze. Przy każdych 
zwłokach w kieszeniach pęk kluczy. Kluczy od domu. Te klu-
cze to była przepustka do wolności, do rodziny, do szczęścia. 
Oni z tymi kluczami umarli…

Z nadzieją, że wrócą…
Tak, może wrócą w nocy, nie będą chcieli budzić żony, dzieci. 
Zrobią niespodziankę. Sami wejdą do domu. Niestety, nie weszli.

Polscy jeńcy byli rewidowani i część z tych przed-
miotów, które u nich znaleziono, trafi ała do specjal-
nych dołów, a część – ta najbardziej wartościowa 
– była rozkradana. 
Trudno powiedzieć, ile udało się Sowietom zagrabić. Odnaj-
dywaliśmy też bardzo wartościowe rzeczy, np. złote monety 
z Afryki Południowej i z Ameryki oraz dolary. Rosjanie, któ-
rzy rabowali, nawet nie wiedzieli, że były tam wartościowe 
monety, bo Polacy mieli je pozaszywane. Rosjanie uznawa-
li, że to jest do wyrzucenia. Jeśli znajduję dół, w którym jest 
chyba 560 portfeli, to nie było tak, że powiedzieli im: „Pano-
wie, proszę tutaj wrzucać portfele”. One były wyczyszczone, 
a mimo to w dwóch znalazłem obrączki. Chyba nigdy się nie 
dowiemy, czy Rosjanie rabowali, bo im kazano, czy na własną 
rękę. Wszystkie odnalezione przedmioty zostały przewiezione 
do Polski, do Muzeum Katyńskiego.

Czego się dowiedzieliśmy na podstawie przeprowa-
dzonych ekshumacji?
Dowiedzieliśmy się, jaki był mechanizm mordowania, gdzie 
znajdują się szczątki 14,5 tys. pomordowanych. Nadal brako-
wało nam ponad 8–9 tys. Z przekazów bardzo nieofi cjalnych 
dowiedzieliśmy się, że dwa pozostałe stanowiska (Piatichatki 
i Miednoje) niekoniecznie muszą wyczerpywać tę listę, że mogą 
być jeszcze inne, tj. Bykownia pod Kijowem i Kuropaty pod 
Mińskiem. Badania w Kuropatach za sprawą Aleksandra Łuka-
szenki, prezydenta Białorusi, zostały zatrzymane. Zresztą tam, 
podobnie jak w Miednoje, większość grobów zbiorowych kryje 
szczątki obywateli sowieckich. Udało nam się dokonać paru bez-
spornych identyfi kacji, choćby grobów generalskich w Katyniu. 
Dowiedzieliśmy się też, że w Miednoje strzelano w głowę i rdzeń 
przedłużony, ale w Charkowie jeszcze dowożono żywe ofi ary 
nad wykopane jamy i tam je rozstrzeliwano, bo były obrażenia 
postrzałowe kończyn dolnych, żeber, mostka. Dowiedzieliśmy 
się, że w grobie nr 22 w Charkowie były szczątki dwóch ko-
biet. W Miednoje zaś dowiedzieliśmy się, że mamy zaszczyt 
być potomkami dzielnych ludzi. Zorganizowanych, czystych, 
przekazujących nam wiedzę z tych ostatnich miesięcy swojego 
życia przez wytworzone i zgromadzone przedmioty. Wyobraźmy 
sobie, jak byśmy się zachowywali, gdyby nam w dzisiejszych 
czasach przyszło się stawić do mobilizacji, kiedy mamy rodziny 
i dzieci. Pewnie byliby i szubrawcy, pewnie byliby i agenci, ale 
pewnie zdecydowana większość nawet w obliczu tego, co może 
być najgorsze, zachowywałaby godność. Ja się tam nauczyłem 

przede wszystkim pokory. Wydawać by się mogło, że do tej pory 
widziałem już bardzo dużo cierpień ludzkich. Tymczasem te 
pojedyncze cierpienia są oczywiście ważne i istotne dla każdej 
rodziny, ale tutaj, w obliczu powinności, jaką się dla państwa 
świadczy, są niczym. Bo obrona kraju jest naszą powinnością. 
Byliśmy zobowiązani w miarę możliwości jak najprecyzyjniej 
wyjaśnić wszelkie okoliczności, zdobyć dowody, upamiętnić, 
uhonorować, i tego nie da się już wymazać z żadnych podręcz-
ników, to są fakty. Te fakty można zweryfi kować na obcym 
terytorium, nie zawsze przyjaznym.

Po zakończeniu drugiego etapu prac ekshumacyj-
nych w 1995 roku w dalszym ciągu sprawa Zbrodni 
Katyńskiej pojawiała się w Pana życiu.
Zdarzyło się, że nagle w Warszawie pojawiły się mobilia nie-
legalnie wygrzebane przez Rosjan. Dowiedziałem się kiedyś 
o tym od dr. Zbigniewa Dunin-Wilczyńskiego, kolekcjonera, 
który od lat jeździ na Koło [targ staroci w Warszawie – przyp. 
red.] szukać rzeczy, które go interesują. Kiedy mnie zawiado-
mił, byłem akurat na południu Polski, na urlopie. Skontakto-
wałem się z Andrzejem Przewoźnikiem. Usłyszałem, że to go 
nie interesuje. Skontaktowałem się z wiceprzewodniczącym 
ROPWiM, Stasiem Mikkem. Staszek mówi: „Stary, oczywiście 
zrób, co tylko możesz, żebyś to zyskał”. Pojechałem wtedy 
do Piaseczna z Dunin-Wilczyńskim, do mieszkania jednego 
z handlarzy z Koła. Powiedział, że należy się dwa tysiące do-
larów i żeby zabrać to, co leży na stole. Było tego bardzo dużo. 
Wróciłem do domu, powiedziałem żonie: „Moja droga, jest 
taka sytuacja, jeśli nie miałabyś nic przeciwko, to z naszych 
oszczędności wyjmę pieniądze i pojadę kupić dolary do kan-
toru, żeby to jutro rano zawieźć”. A ona mówi: „Dobra, rób, co 
chcesz, ty i tak jesteś stracony”. Kiedy Przewoźnik zobaczył 
przejęte i zawiezione przez nas z Wilczyńskim do ROPWiM 
rzeczy, to nie powiedział „przepraszam”, ale zrobił wszystko, 
żeby wykupić wszystkie pozostałe rzeczy. Część zrabowanych 
przedmiotów została już spieniężona przez Rosjan, to były 
głównie precjoza ze złota. Ale większość udało się wykupić. 
Tutaj trzeba oddać Przewoźnikowi, że znalazł na to w takiej 
instytucji jak ROPWiM pieniądze – bo to były spore pieniądze, 
w sumie ok. 100 tys. zł. Uruchomił cały proces, nawiązał kon-
takt już bezpośrednio z Rosjanami. Symptomatyczne jest to, 
że po wykupieniu wszystkiego, w dzień po zapłaceniu przez 
Przewoźnika ostatniej raty, w Smoleńsku został zamordowany 
wraz ze swoją konkubiną i dzieckiem Rosjanin, który pracował 
na wykopaliskach w Katyniu i to on prawdopodobnie znalazł 
te mobilia. Tej samej nocy w Moskwie został zamordowany 
jeszcze inny człowiek, wysłannik tego pierwszego. Całkiem 
przypadkiem – przez nieznanych sprawców.

współpraca: Katarzyna Miśkiewicz, Piotr Wiejak

   Pamieć i upamietnienie    ofiar Zbrodni Katyńskiej        oraz ich obraz      w pracach plastycznych        mlodego pokolenia
tom II

Wywiad jest skróconą wersją rozmowy 
opublikowanej w II tomie albumu 
Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…  
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Skąd wziął się pomysł na portal?
W tym roku w czerwcu minie szósta rocznica działania naszego 
portalu. Na początku był to pomysł, który wynikał z potrzeby 
udokumentowania historii Żydów w Polsce. Moje doświadcze-
nie historyka i badacza zajmującego się dziedzictwem żydow-
skim w ramach pracy w Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydow-
skiego było odkrywaniem Polski od nowa. Chodzi szczególnie 
o Polskę wschodnią, którą znałem mniej. Dla mnie to było od-
krycie Polski zapomnianej, tej jej części, która nie tak dawno, 
zaledwie siedemdziesiąt lat temu, tętniła żydowskim życiem 
i kulturą. Zacząłem odwiedzać miejscowości we wschodniej 
Polsce razem z Żydami, którzy chcieli odnaleźć swoje korze-
nie, upamiętnić bliskich, przywrócić pamięć o nich. Wtedy 
przeżyliśmy szok, przyjeżdżając do miast, w których przed 
wojną większość mieszkańców stanowili Żydzi. Nie umiano 
nam odpowiedzieć na pytania, gdzie znajdowała się synagoga 
lub cmentarz żydowski. Było to tym bardziej zaskakujące, że 
nie chodziło o ślady zapomnianej historii Inków czy Azteków, 
którą przywrócono z wielkim trudem, ale o historię naszych 
sąsiadów. Nie minęły dwa pokolenia, a pamięć o tej historii 
została często zatarta lub niekiedy wyparta. Uświadomiłem 
sobie, że to jest ostatni moment na to, żeby tę pamięć zacho-
wać i przywrócić. Okazało się, że wielką pomoc w pracy nad 
dokumentowaniem historii Żydów mogą zaoferować miejscowi 
badacze, którzy interesują się dziejami swojego regionu, mia-
steczka – lokalni patrioci. 

Ma Pan na myśli profesjonalistów, historyków, czy 
także osoby niezwiązane zawodowo z historią? 
Część osób to historycy, nauczyciele, animatorzy kultury. 
Ale często byli to amatorzy, osoby niezwiązane zawodowo 
z historią, które zbierały informacje, ale nie udostępniały ich 
z różnych przyczyn szerszemu gronu odbiorców. Mówimy 
o latach 2003–2005, czyli o okresie, w którym powstawa-
ło wiele nowych stron internetowych, również takich, które 
zawierały informacje dotyczące społeczności żydowskich 
z dawnych polskich miast i miasteczek. 

Historia z kawałków witraża
Nie minęły dwa pokolenia, a pamięć o historii
żydowskich społeczności w polskich 
miejscowościach często została zatarta lub niekiedy 
wyparta. To, co zbieramy i staramy się zachować, 
to fragmenty, z których już nigdy nie stworzymy 
całości. Ale trzeba ocalić to, co jest możliwe 
– mówi Albert Stankowski, twórca portalu Wirtualny 
Sztetl, w rozmowie z Jakubem Gołębiewskim

Uświadomiłem sobie, że piękny, kolorowy witraż historii 
polskich Żydów został rozbity. To, co zbieramy i staramy się 
zachować, to fragmenty, z których już nigdy nie stworzymy 
całości. Ale trzeba ocalić to, co jest możliwe. 

Taki był pomysł. A jak doszło do jego realizacji? 
W 2007 roku spotkałem się z Jerzym Halbersztadtem, ówczes-
nym dyrektorem Muzeum Historii Żydów Polskich, który opo-
wiedział mi o pomyśle stworzenia w muzeum centrum gmin 
żydowskich, czyli miejsca, w którym zwiedzający będą mogli 
uzupełnić swoją wiedzę o elementy, które nie zmieściły się na 
wystawie. Wtedy zapadła decyzja o powstaniu strony interne-
towej jeszcze przed otwarciem muzeum. Uświadomiłem sobie, 
że projekt ten ma większy wymiar niż dwie, trzy dobre książki 
dotyczące historii Żydów. Zrozumiałem, że dzięki portalowi 
możemy wpłynąć na zachowanie dziedzictwa, zmienić pamięć 
o społeczności żydowskiej w Polsce i dotrzeć do szerszego gro-
na odbiorców. To był czas wychodzenia z zamkniętego klanu 
zawodowego historyków i otwierania, upowszechnienia wie-
dzy. Kiedyś archiwaliami interesowała się tylko wąska grupa 
specjalistów i badaczy, dziś – po ich digitalizacji – stały się 
dostępne dla wielu ludzi.

Jak przebiegały prace? 
Na początku konieczna była analiza wiarygodności zbiera-
nych informacji. Okazało się, że potrzebna jest grupa osób, 

Albert Stankowski (ur. 1971) 
– historyk, badacz dziedzictwa 
żydowskiego w Polsce, 
członek zarządu Stowarzyszenia 
Żydowski Instytut Historyczny 
w Polsce, kierownik działu 
zbiorów niematerialnych 
w Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN, 
pomysłodawca i twórca portalu 
Wirtualny Sztetl
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które będą czuwały nad zgromadzonym materiałem. Zdałem 
sobie sprawę z tego, że jeżeli uruchomimy pusty projekt, to 
zniechęcimy potencjalnego odbiorcę. W momencie otwar-
cia portalu musieliśmy mieć wystarczającą ilość informacji 
o żydowskim życiu w Polsce, żeby dzięki temu nie tylko 
zainteresować odbiorcę, lecz także wciągnąć go do udziału 
w projekcie. Udało się zidentyfi kować i zachęcić do współ-
pracy osoby, które od wielu lat zajmowały się historią Ży-
dów w Polsce; zwłaszcza regionalistów, którzy zajmowali 
się małymi sztetlami. 

Co oznacza nazwa „Wirtualny Sztetl”? 
Kiedy wymyśliłem tę nazwę, została źle przyjęta w ówczesnym 
środowisku związanym z muzeum, ponieważ „sztetl” to w ji-
dysz „miasteczko” i to się źle kojarzy szczególnie wśród Żydów 
amerykańskich. Dla nich sztetl to biedne miejsce, od którego się 
ucieka do lepszego świata, do Ameryki. Jednak jaka inna nazwa 
byłaby zrozumiała dla Żydów, którzy swoje korzenie mogli od-
naleźć w Polsce? Dlatego odnieśliśmy się także do szerszego 
znaczenia tego słowa, bo „sztetl” to także „społeczność”. 

Czy Wirtualny Sztetl ma być portalem historii Ży-
dów, czy czymś więcej, społecznością – jak praw-
dziwy, przedwojenny sztetl?
Wirtualny Sztetl to portal społecznościowy, ponieważ pozy-
skiwane przez nas materiały pochodzą od ludzi, którzy chcą 
się dzielić swoją historią i mieć swój udział w tworzeniu porta-
lu. Bardzo duża część informacji jest pozyskiwana od polskich 
użytkowników, którzy chcą poznać historię rodzinnych stron 
i miejsc odwiedzanych w czasie podroży. Często czytelnicy 
portalu są zaskoczeni tym, jak mało wiedzą o historii swojego 
miejsca, i tym, jak ciekawa jest ta historia, ile kryje tajemnic. 

Kim są użytkownicy Wirtualnego Sztetla?
To było dla mnie największe zaskoczenie. 80 proc. naszych 
odbiorców to Polacy. Często są to osoby między 18. a 40. ro-
kiem życia, które interesują się turystyką i edukacją, w tym na-
uczyciele, uczniowie, studenci i naukowcy – nawet z zagranicy, 
którzy szukają wskazówek do badań. Dzięki nam znajdują in-
formacje i materiały, a także kontakty z miejscowymi, polskimi 
badaczami i dostęp do ich dorobku naukowego, o którym nie 
mieli pojęcia. Wiele prac ukazywało się w Polsce w lokalnych, 
niskonakładowych periodykach i nie miało szansy zaistnieć na 
świecie. Portal jest tłumaczony na języki angielski i niemiecki, 
a w miarę możliwości także na hebrajski i rosyjski. 70 proc. 
użytkowników dociera do nas przez wyszukiwarkę interneto-
wą. Staliśmy się głównym źródłem informacji o his torii Żydów 
polskich. Od czerwca 2009 roku odwiedzi ło nas ponad 5,5 mi-
liona odbiorców, w swoim zasobie mamy 100 tys. zdjęć, ponad 
40 tys. stron informacji, rocznie zaś do redakcji portalu wpływa 
ok. 4 tys. zapytań, dotyczących dziedzictwa żydowskiego w Pol-
sce. Fotografi e pozyskujemy od osób prywatnych i różnych in-
stytucji. Często odsyłamy osoby do innych instytucji i placówek 

badawczych w Polsce. To, że Wirtualny Sztetl jest czytany, widać 
także po liczbie wątpliwości zgłaszanych przez użytkowników 
i wychwytywanych przez nich błędów. Weryfi kujemy infor-
macje, współpracujemy ze znanymi historykami, badaczami 
historii Żydów polskich. Przez cały czas liczymy na włączenie 
się nowych autorów. Na portalu publikujemy również artykuły, 
które ukazały się wcześniej. Podpisaliśmy umowę z Wydawnic-
twem Naukowym PWN o wykorzystaniu ponad 7 tys. haseł 
z Wielkiej Encyklopedii PWN, dotyczących Żydów w Polsce. 
Ilość informacji, które pozyskujemy, jest naprawdę ogromna, 
nie jesteśmy w stanie udostępnić ich wszystkich. Rozpoczęliśmy 
projekt „Pamięć w kamieniu”, bo często jedyną pozostałością 
po społecznościach żydowskich są cmentarze, nagrobki, które 
ulegają zniszczeniu. Fotografujemy i tłumaczymy z języka he-
brajskiego na polski informacje o zmarłych. Dzięki współpracy 
z instytucjami i osobami prywatnymi dysponujemy bazą ponad 
110 tys. nazwisk odczytanych z nagrobków. Dzięki portalowi 
informacje te są zebrane w jednym miejscu. Na powtarzające 
się pytania o zaawansowanie prac nad portalem Wirtualny Sztetl 
odpowiadam, że chociaż tak dużo już wykonaliśmy, to jednak 
wciąż znajdujemy się na początku.

Co jest ważniejszym zadaniem portalu: edukacja czy 
upamiętnienie? 
Wirtualny Sztetl jest uniwersalnym narzędziem do badania 
historii Żydów w Polsce. Przekazujemy bowiem konkretne in-
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formacje historyczne, a jednocześnie wpływamy na edukację 
młodzieży, która chce się dowiedzieć więcej o historii swo-
ich społeczności. Jeżeli ktoś widzi nasze informacje o swojej 
miejscowości i zauważa, że w tym miejscu jest np. zrujno-
wana synagoga lub zdewastowany cmentarz żydowski, to 
nagle zaczyna myśleć, że coś jest nie w porządku, że musimy 
coś zrobić, żeby o tym przypomnieć. Ktoś coś inicjuje, inni 
to podejmują, zaczyna się działanie. Na portalu możemy te 
wszystkie lokalne prace i inicjatywy dokumentować, bo pro-
wadzimy rubrykę codziennych aktualności na temat tego, co 
się dzieje z dziedzictwem żydowskim w Polsce. Dzięki por-
talowi osoby zainteresowane historią Żydów widzą, że takich 
ludzi interesujących się historią jest więcej, że mają podobne 
problemy przy upamiętnieniu tej historii i mogą razem coś 
zrobić. Choćby postawić tablicę, ogrodzić cmentarz żydowski. 

Czy może Pan podać przykład historii, która została 
wyjaśniona dzięki działaniom podejmowanym przez 
Wirtualny Sztetl? 
Takich przykładów jest bardzo wiele. W 2010 roku na portalu 
Wirtualny Sztetl zamieściliśmy wspomnienia Iwony Rychter, 
w których opisała, jak jej babcia, Maria Kaczyńska, uratowała 
w czasie wojny kilka żydowskich kobiet. Gdy Niemcy do-
wiedzieli się o kryjówce w ogrodzie przylegającym do domu, 

rozstrzelali ukrywających się. Z masakry cudem ocalały Maria 
Kaczyńska i trzyletnia Żydówka – Joanna Przygoda. W 2012 
roku Karen Kirsten ze Stanów Zjednoczonych przeczytała ten 
artykuł na portalu Wirtualny Sztetl. Okazało się, że wspo-
mnienia dotyczą jej matki – mieszkającej w Australii Joan 
Kirsten, dawniej Joanny Przygody. Pracownicy Wirtualnego 
Sztetla pomogli w nawiązaniu kontaktu między Karen Kirsten 
i Iwoną Rychter. W 2014 roku Maria Kaczyńska otrzymała 
pośmiertnie medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Jak Wirtualny Sztetl jest odbierany przez społecz-
ność żydowską w świecie? Czy zmienia obraz Polski 
również po stronie żydowskiej?
Zmiany mentalności doświadczają młodzi Żydzi przybywa-
jący do Polski, zaczynają myśleć o niej nie tylko jako o miej-
scu martyrologii i zagłady, ale jako miejscu życia, rozwoju 
kultury żydowskiej. Jest to ważne także dla przewodników 
izraelskich, którzy mówią: „My chcielibyśmy przekazać in-
formacje, jak ci ludzie tu żyli”. Sztetl jest dla nich ogromną 
pomocą. Nie chcemy pokazywać wyłącznie pięciu lat wojny. 
Pokazujemy tysiąc lat historii Żydów na ziemiach polskich 
i to, że ta historia się nie skończyła, że ma swoją kontynua-
cję. W 2007 roku w 60 proc. informacji o historii gmin pol-
skich zamieszczonych na stronach internetowych nie było 
żadnych wiadomości o zamieszkujących te tereny Żydach. 
To się zmieniło, wierzę, że w dużej mierze dzięki istnieniu 
portalu. Po stronie polskiej też się zmienia mentalność. Przez 
sześć lat istnienia Sztetla reakcje były bardzo pozytywne, 
a przypadki niechęci marginalne. Spotykamy się z licznymi 
wyrazami poparcia, podziękowań za naszą pracę. Uważam, 
że są to czasem pochwały na wyrost, bo do tego, by projekt 
był bardzo dobry, jeszcze długa droga. 

Jak wygląda współpraca Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN z portalem Wirtualny Sztetl?
Portal jest częścią muzeum, ale ma swoją markę i ruszył na 
długo przed powstaniem budynku Muzeum POLIN. Kiedy 
byłem w Stanach Zjednoczonych, usłyszałem, że to jest fan-
tastyczny portal historyczny. „Wam udało się odwrócić pi-
ramidę” – dokładnie tak powiedzieli. „Nie potrzebowaliście 
budynku muzeum, żeby stworzyć imponujący, zaawansowa-
ny projekt”. Uważam, że portal jest ambasadorem muzeum. 
Portal jest również dla tych, którzy nie będą mogli odwiedzić 
muzeum. Często oglądający wystawę mówią, że nie ma w niej 
jakiejś informacji – na to zapotrzebowanie odpowiada Wir-
tualny Sztetl. Opowiadamy historie konkretnych ludzi. To, 
co robimy, jest też dla wielu młodych ludzi ciekawą metodą 
nauczania historii. Pokazujemy ją tak, jakby mogła doty-
czyć każdego z nas. Dzięki temu ma szansę być atrakcyjna 
dla każdego.

Fo
t.

 W
in

ce
nt

y 
S

ze
tl



W piątą rocznicę tragicznej śmierci prezesa Janusza Kurtyki IPN wydał zbiór 
jego publicznych wystąpień, artykułów i wywiadów Rzeczpospolita wolnych ludzi. 
Publikujemy jeden z tekstów, dotyczący Zbrodni Katyńskiej.
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Nie ma wątpliwości, że Zbrod-
nia Katyńska stanowi zbrodnię 
ludobójstwa, której istota po-
lega na podejmowaniu działań 
zmierzających do wyniszczenia 
grup ludności z powodu 
odrębności narodowej, etnicz-
nej, politycznej, wyznaniowej 
lub światopoglądowej.  

P olskie śledztwo w sprawie 
Zbrodni Katyńskiej zosta-
ło wszczęte w sytuacji, gdy 
śledztwo rosyjskie, trwają-

ce od roku 1990, zostało umorzone we 
wrześniu 2004 roku, postanowienie 
o umorzeniu zaś zostało utajnione, po-
dobnie jak znakomita większość mate-
riałów tego śledztwa (ze 168 tomów akt 
tego śledztwa za jawne uznano 67 to-
mów, których jednak nie pozwala się 
skopiować). Celem śledztwa polskiego 
jest, najogólniej rzecz ujmując, wszech-
stronne wyjaśnienie okoliczności sprawy, 
w tym m.in. imienne ustalenie wszystkich 
obywateli polskich – ofi ar Zbrodni Ka-
tyńskiej, ustalenie miejsc ich kaźni i po-
chówku, sporządzenie pełnej listy osób, 
którym w niniejszym postępowaniu przy-
sługują prawa pokrzywdzonych (sukce-
sorów prawnych ofi ar zbrodni), ustalenie 
wszystkich osób biorących udział zarów-
no w podjęciu, jak i wykonaniu decyzji 
z 5 marca 1940 roku [o rozstrzelaniu pol-
skich jeńców i więźniów] oraz – zgodnie 
z polskimi kodeksowymi zasadami od-

powiedzialności karnej – określenie od-
powiedzialności każdej z nich. 

W śledztwie dotyczącym Zbrodni Ka-
tyńskiej realizowane są czynności proce-
sowe nie tylko na terenie Polski, ale rów-
nież i poza jej granicami. Prowadzone są 
poszukiwania archiwalne. Z Archiwum 
Politycznego Ministerstwa Spraw Za-
granicznych Republiki Federalnej Nie-
miec w Berlinie uzyskano mikrofi sze 
26 tomów archiwaliów. Do akt śledz-
twa włączono także wyniki kwerend 
w londyńskim Instytucie i Muzeum 
im. gen. Sikorskiego i Studium 
Polski Podziemnej, pro-
wadzone i planowane 
są kwerendy w celu 
zgromadzenia doty-
czącej tej zbrodni 
dokumentacji Pol-
skiego i Między-
narodowego Czer-
wonego Krzyża. 
Przesłuchiwani są 
też świadkowie. 

Zbrodnia Katyńska 
to ludobójstwo
Janusz Kurtyka
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Do chwili obecnej przesłuchano łącznie 
ok. 2600 świadków, z których większość 
to członkowie rodzin zamordowanych. 
W toku śledztwa w sprawie Zbrodni Ka-
tyńskiej poszukiwane są w kraju i poza 
jego granicami dokumenty i inne dowody 
mogące mieć istotne znaczenie dla przed-
miotu postępowania. Kluczowe znaczenie 
dla prowadzenia tego śledztwa ma współ-
praca z organami sprawiedliwości Rosji, 
Ukrainy i Białorusi.

Ustawowym celem i kierunkiem śledz-
twa polskiego jest ustalenie charakteru 
Zbrodni Katyńskiej i jej zakwalifi kowanie 
w kategoriach obowiązującego w Polsce 
systemu prawnego. Nie ma wątpliwości, że 
Zbrodnia Katyńska stanowi zbrodnię ludo-
bójstwa, której istota polega na podejmo-
waniu działań zmierzających do wynisz-
czenia grup ludności z powodu odrębności 
narodowej, etnicznej, politycznej, wyzna-
niowej lub światopoglądowej. Podstawą 
penalizacji takich działań są Konwencja 
ONZ z 9 grudnia 1948 roku w sprawie za-
pobiegania i karania zbrodni ludobójstwa 
i przepisy polskiego Kodeksu karnego. 

Obejmując funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, dr hab. Janusz Kurtyka stał się jedną z kilku najważniej-
szych osób współtworzących polską politykę historyczną. Powierzony mu urząd sprawo-
wał z jednej strony w okresie, w którym dyskusja o niedawnej przeszłości i sposobach jej 
upamiętnienia stała się jedną z osi debaty publicznej, z drugiej – w czasie, gdy poprawa 
sytuacji fi nansowej IPN pozwoliła na znaczące rozwinięcie jego działalności i umocnienie 
autonomicznej roli w życiu społecznym. Wiele rozpoczętych wówczas projektów nosi wy-
raźny ślad osobistego zaangażowania prezesa Kurtyki i jego sposobu rozumienia roli IPN.

Sprawowanie urzędu prezesa IPN było ukoronowaniem wcześ-
niejszych doświadczeń Janusza Kurtyki, związanych zarówno 
z badaniem dziejów Polski, jak i z zabiegami o istotną obecność 
przeszłości we współczesnym życiu narodu. Czas ten niewątpli-
wie wywarł istotny wpływ nie tylko na jego pojmowanie historii, 
lecz także na rozumienie sensu i znaczenia polskiej państwowo-
ści. Skala wyzwań i obowiązków związanych z pełnionym urzę-
dem, a przede wszystkim tragiczna śmierć w kwietniu 2010 
roku, nie pozwoliły mu ująć tych przemyśleń w formę większego 
dzieła. Odczytywać je możemy z treści publicznych wystąpień, 
drobniejszych publikacji oraz udzielonych wywiadów. […  ] Po pię-
ciu latach ponownie usłyszeć możemy jeden z najważniejszych 
głosów w polskiej debacie minionej dekady. Głos, którego dziś 
nie tylko nam – pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej – 
bardzo brakuje. 

dr Łukasz Kamiński – prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Fragment wstępu do tomu Rzeczpospolita wolnych ludzi

Istniejący stan rzeczy sprawia, że 
z punktu widzenia interesów państwa pol-
skiego, jego obywateli, będących sukceso-
rami ofi ar zbrodni, oraz z uwzględnieniem 
obowiązków nałożonych na prokuratorów 
w ustawie o Instytucie Pamięci Narodo-
wej, jak też i potrzeby zachowania dobra 
wymiaru sprawiedliwości – kontynuowa-
nie w warunkach dotychczas przyjętych 
śledztwa w sprawie Zbrodni Katyńskiej 
jest ze wszech miar uzasadnione. Hipo-
tetyczna rezygnacja przez stronę polską 
z klasyfi kacji tej zbrodni jako ludobójstwa 
(pomijając nawet już zaistniałe uwarunko-
wania) oznaczałaby przyjęcie rosyjskiego 
punktu widzenia w niezwykle ważnym dla 
świadomości społecznej polsko-rosyjskim 
sporze o ocenę historii i miałaby niezwy-
kły rezonans społeczny.  

Janusz Kurtyka (1960–2010) – historyk, 
doktor habilitowany nauk humanistycznych, w latach 
osiemdziesiątych działacz Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów, prezes IPN w latach 2005–2010, zginął 
w katastrofi e lotniczej w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku

Tekst ukazał się w dodatku 
do tygodnika „Gość Niedzielny” 
(nr 14/2010) „Zbrodnia Katyńska”

Zeskanuj kod i pobierz książkę: www.pamiec.pl/kurtyka_wywiady
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PPoczątek działalności opo-
zycyjnej Janusza Krup-
skiego sięga czasów stu-
denckich. Od początku 

nauki na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, którą rozpoczął w 1970 
roku, przyjaźnił się z Bogdanem Bo-
rusewiczem i Piotrem Jeglińskim. 
Łączyły ich idee, wartości. Razem 
pracowali w Kole Naukowym His-
toryków KUL, Krupski na trzecim 
roku studiów został prezesem koła. 
W 1973 roku zdołał zablokować po-
wołanie na uczelni organizacji So-
cjalistycznego Związku Studentów 
Polskich. Po wielu bezskutecznych 
dyskusjach i rozmowach na ten temat 
m.in. z rektorem, ks. prof. Mieczysła-
wem Krąpcem, udał się z delegacją 
(m.in. z Bogdanem Borusewiczem 
i Joanną Lubieniecką) do prymasa 
Polski, a zarazem Wielkiego Kancle-
rza KUL, kard. Stefana Wyszyńskie-
go. W wyniku tego spotkania prymas 
zakazał działalności SZSP na KUL. 

Jeszcze na studiach Krupski pod-
jął z przyjaciółmi decyzję o powiela-
niu książek niedostępnych na rynku. 
Początkowo czynili to metodą foto-
grafi czną („cymelia”), później podjęli
przygotowania do profesjonalnej pro-
dukcji książek. W 1974 Krupski i Je-
gliński starali się wyjechać na Zachód, 
żeby zdobyć powielacz. Paszport do-

Niezależny wydawca, 
co zablokował 
SZSP
Mirosław Biełaszko

Wśród 96 ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku 
jest Janusz Krupski – kierownik Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, wcześniej wiceprezes IPN, 
jeden z twórców niezależnego ruchu wydawniczego w PRL. 

  Janusz Krupski (1951–2010)
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drukować „Komunikaty” KOR oraz 
pierwsze numery „Zapisu”. Z Wojto-
wiczem wymyślili nazwę: Nieocen-
zurowana Ofi cyna Wydawnicza. Po 
rozmowach z Mirosławem Chojec-
kim dotyczących wspólnych działań 
wydawniczych, na propozycję Cho-
jeckiego zmieniono nazwę na: Nieza-
leżna Ofi cyna Wydawnicza.

Po zakończeniu współpracy z NOWą 
jesienią 1977 roku Krupski wraz z ko-
legami zaczął wydawać „Spotkania. 
Niezależne Pismo Młodych Katoli-
ków”. Pierwszy numer ukazał się na 
początku listopada 1977 roku. Pismo 
miało łączyć różne nurty społeczne, 
polityczne i światopoglądowe, przy 
czym twórcy wyraźnie podkreślali, 
że ich poglądy zostały ukształtowane 
przez środowiska katolickie „Tygodni-
ka Powszechnego” i „Więzi”. Krupski 
w podpisanym pseudonimem (Janusz 
Topacz) artykule wstępnym sformu-
łował główne kierunki „Spotkań”: 
„W oparciu o międzynarodową współ-
pracę możemy dążyć do podstawowe-
go dla nas celu, jakim jest niepodległa 
i demokratyczna Polska. Wolna Polska 
w Wolnym Świecie. Bez niepodległoś-
ci narodów Związku Radzieckiego nie 
odzyskamy i nie utrzymamy własnej 
niezależności” (O co chodzi?, „Spot-
kania” nr 1, 1977).

Janusz Krupski od jesieni 1980 roku 
do 13 grudnia 1981 roku był zaanga-
żowany w prowadzenie „Spotkań”, 
kierowanie sekcją historyczną MKZ 
w Gdańsku, a także w pracę nad dok-
toratem u prof. Jerzego Kłoczowskiego 
na KUL. W stanie wojennym, ukrywa-
jąc się, kontynuował działalność wy-
dawniczą, w konspiracji spotykał się 
z bezinteresowną pomocą wielu ludzi 
z Lublina i Warszawy. W tych działa-
niach istotną rolę odgrywali jego pro-
motor (prof. Kłoczowski) i Andrzej 
Paluchowski, dyrektor Biblioteki KUL 
(przewozili korespondencję zagranicz-
ną i pieniądze). 

Krupski kilkakrotnie z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych otrzymy-
wał propozycje ujawnienia się bez 
żadnych warunków i zalegalizowa-

nia „Spotkań”. Oferty te odrzucał, 
obawiając się próby rozbicia podzie-
mia. W październiku 1982 roku zo-
stał aresztowany w Warszawie przez 
m.in. Grzegorza Piotrowskiego (skaza-
nego później za udział w morderstwie 
ks. Jerzego Popiełuszki), a następnie 
przewieziony do Lublina. Po otrzy-
maniu decyzji o internowaniu trafi ł 
do więzienia przy ul. Zemborzyc-
kiej. Ten czas wspominał tak: „Ulży-
ło mi, przestałem czuć się osaczony 
i opadło ze mnie nieustanne napię-
cie, stale obecne w trakcie ukrywania 
się”. Po wypuszczeniu z internowa-
nia 8 grudnia 1982 roku pozostał pod 
stałą obserwacją SB. 21 stycznia 1983 
roku został porwany spod księgarni 
ORPAN w Warszawie przez ekipę Pio-
trowskiego, wywieziony do Puszczy 
Kampinoskiej i tam cały oblany żrącą 
substancją. Po odzyskaniu przytom-
ności poparzony wrócił do Warszawy. 
Proces sprawców porwania odbył się 
w 1985 roku w Lublinie. Wtedy się 
okazało, że łączniczkami Krupskiego 
były kobiety związane z SB: Elżbieta 
Nalewczyńska (tajny współpracow-
nik) i Hanna Borucka (funkcjonariusz-
ka na etacie niejawnym Grupy D De-
partamentu IV MSW).

W 2000 roku Janusz Krupski zo-
stał mianowany wiceprezesem IPN. 
Współpracował z prezesem, prof. Le-
onem Kieresem, w tworzeniu instytu-
tu: początkowo zajmował się poszuki-
waniem budynków, w których można 
by urządzić oddziały terenowe, następ-
nie zaangażował się w spotkania i kon-
ferencje w całym kraju. Urzędując na 
IX piętrze w budynku przy ul. Towa-
rowej 28, zawsze znajdował czas na 
spotkania z pracownikami, służył im 
radą, kontaktami. W 2005 roku kandy-
dował na stanowisko prezesa IPN. Rok 
później został szefem Urzędu ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych.

Janusz Krupski pozostawił wspa-
niałą rodzinę – żonę Joannę i sied-
mioro dzieci. Mogą być dumni z po-
stawy męża i ojca.  
Mirosław Biełaszko – pracownik Biura 
Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN

stał jednak tylko Jegliński (Krup-
skiemu odmówiono z powodu spra-
wy SZSP) i to on wyjechał do Francji. 
Sprzęt udało się zdobyć, ponieważ 
jednak we Francji nie było komu go 
odebrać, przerzucono maszynę do 

Londynu. W 1976 roku odebrał ją 
tam i przywiózł do Polski aktor 

Sceny Plastycznej KUL – Wit 
Wojtowicz.  

Krupski, mając powielacz 
– dzięki pośrednictwu Anto-
niego Macierewicza – zaczął 
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WWkwietniu i maju 1943 
roku do Katynia uda-
ło się kilka delegacji 
z udziałem Polaków 

z Generalnego Gubernatorstwa, ziem 
wcielonych do Rzeszy i obozów jeniec-
kich w Niemczech. Wszystkim towa-
rzyszyli Niemcy. Pierwsza delegacja 
Polaków wyleciała z okupowanej War-
szawy do Smoleńska w sobotę 10 kwiet-
nia 1943 roku. Następnego dnia dotarła 
do Katynia i po kilkugodzinnym poby-
cie powróciła do Warszawy i Krakowa. 
Wśród jej uczestników byli: naczelny 
dyrektor Rady Głównej Opiekuńczej 
Edmund Seyfried, kierownik Działu 
Sanitarnego Polskiego Komitetu Opie-
kuńczego Warszawa-Miasto dr Edward 
Grodzki, pisarz Ferdynand Goetel, 
dziennikarze współpracujący z polsko-
języczną prasą „gadzinową” w General-
nym Gubernatorstwie Jan Emil Skiw-
ski i Władysław Kawecki, fotoreporterzy 
Kazimierz Didura z „Kraka uer Zeitung” 
i Brunon Widera z „Głosu Lubelskie-
go”, majster ślusarski w zakładach Zie-
leniewski w Krakowie Urban Franciszek 
Prochownik i właśnie dr Konrad Orze-
chowski. Zgodnie z zeznaniem Goetla 
przed komisją amerykańskiej Izby Re-
prezentantów w 1952 roku, Orzechowski 
wziął udział w wyjeździe jako przedsta-
wiciel Zarządu Miejskiego Warszawy. 
W życiorysie Orzechowskiego z 1948 

Z komisji do łagru
Witold Wasilewski

10 kwietnia 1943 roku 
w Smoleńsku wylądowała 
pierwsza polska delegacja, 
która miała zbadać sprawę 
masowych grobów w Katyniu. 
Jej członkiem był przedstawiciel 
p.o. prezydenta Warszawy – 
dr Konrad Orzechowski. 
Za udział w tej wyprawie przyszło 
mu zapłacić wysoką cenę.
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roku odnajdujemy następujące, precy-
zyjne wyjaśnienie: „W kwietniu 1943 
roku otrzymałem pisemne polecenie ów-
czesnego [pełniącego obowiązki] prezy-
denta m. Warszawy J[uliana] Kulskiego 
wzięcia udziału w oględzinach mogił 
Polskich w Koziej Górze pod Smoleń-
skiem. Po powrocie złożyłem prezyden-
towi raport, a Niemcom odmówiłem 
wszelkich informacji”. W tej sytuacji 
jest jasne, że Orzechowski był w Katy-
niu z racji funkcji pełnionej w mieście, 
a nie, jak bywa podawane, jako działacz 
Polskiego Czerwonego Krzyża.

W intencji Niemców delegacja mia-
ła się składać z przedstawicieli różnych 
kręgów społeczeństwa polskiego oraz 
polskich dziennikarzy piszących do 
prasy okupanta, którzy mogli wiary-
godniej od samych Niemców poświad-
czyć, że ci ostatni w sprawie Katynia nie 
kłamią. Tak też się stało. Gdy Niemcy 
11 kwietnia kolportowali w świat infor-
mację o odkryciu nieopodal Smoleńska 
straszliwej zbrodni sowieckiej, w Gene-
ralnym Gubernatorstwie byli już naoczni 
polscy świadkowie tego makabrycznego 
odkrycia. Polacy przekazali swoje spo-
strzeżenia rodakom, korzystając z bar-
dzo różnych kanałów komunikacji – od 
struktur walczącego z Niemcami Pol-
skiego Państwa Podziemnego, przez 
instytucje takie jak Polski Czerwony 
Krzyż czy RGO, aż po kontrolowaną 
przez Niemców prasę polskojęzyczną. 
Ich sprawozdania były pierwszymi pol-
skimi świadectwami o Zbrodni Katyń-
skiej. Goetel już 12 kwietnia zdał w War-
szawie ustną relację przedstawicielom 
Zarządu Głównego PCK, dzień później 
on i Seyfried sporządzili relacje pisem-
ne. Wnioski uczestników wyjazdu stały 
się argumentem na rzecz wysłania ko-
misji technicznej PCK do Katynia i jed-
ną z podstaw do wskazania na winę So-
wietów w przesłanych 22 kwietnia 1943 
roku do Londynu radiogramach komen-
danta głównego AK, gen. Stefana Ro-
weckiego „Grota”. O tym, co zobaczyli 
w lesie katyńskim, uczestnicy wyjazdu 
świadczyli na różne sposoby. Wywiad 
z robotnikiem Prochownikiem ukazał 
się w kilku gazetach w GG. W swych 

relacjach medialnych Niemcy wymie-
niali też innych Polaków, nie pytając ich 
o zdanie. Również Orzechowski i Grodz-
ki – mniej zaangażowani w kolportowa-
nie informacji (przynajmniej w sposób 
zostawiający ślady na piśmie!), m.in. ze 
względu na to, że byli lekarzami, a nie 
ludźmi pióra – zostali na całe życie 
pierwszymi polskimi świadkami od-
krycia odrażającej zbrodni obciążającej 
Związek Sowiecki i ponosili tego kon-
sekwencje jak wszyscy, którzy wiosną 
1943 roku byli w Katyniu.

Lekarz społecznik
Nim konsekwencje te nabrały szcze-
gólnie złowrogiego wymiaru, Konrad 
Orzechowski wrócił do pracy w Wy-

dziale Szpitalnictwa, gdzie był zatrud-
niony od 1932 roku na stanowisku 
dyrektora przy Zarządzie Miejskim 
m.st. Warszawy. Zasłynął jako niestru-
dzony organizator szpitalnictwa i ani-
mator higieny społecznej; szczególnie 
zaangażowany był w zwalczanie gruź-
licy. Wcześniej był m.in. dyrektorem 
Szpitala Zakaźnego na warszawskiej 
Woli i lekarzem powiatowym, a w okre-
sie I wojny światowej służył w stopniu 
kapitana w armii rosyjskiej, m.in. jako 
naczelny lekarz szpitala dywizyjnego.

Podczas oblężenia Warszawy przez 
Niemców w 1939 roku Orzechowski 
stanął na czele Sanitarnego Komisariatu 
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Cywilnego przy Dowództwie Obrony 
Warszawy, stając się jednym z najbliż-
szych współpracowników prezydenta 
Stefana Starzyńskiego. Cywilna służ-
ba sanitarna należała, obok elektrowni, 
wodociągów i kanalizacji oraz straży 
ogniowej, do najważniejszych instytu-
cji w systemie obrony miasta. Musiała 
bowiem zapewnić bezpieczeństwo me-
dyczne odciętej i bombardowanej stoli-
cy, w której z każdym dniem przybywało 
rannych. Dowództwo Obrony Warszawy 
27 września, w przeddzień kapitulacji 
miasta, oszacowało łączną liczbę ran-
nych na 36 tys., z czego ponad połowa 
była cywilami. Orzechowski dobrze ko-
ordynował pracę podległych mu szpitali 
i ośrodków zdrowia, a także m.in. Ubez-
pieczalni Społecznej, której pracownicy 
zasilili najbardziej obciążone placówki. 
Służba sanitarna do końca oblężenia za-
chowała zdolność do wykonywania za-
dań, nawet gdy pod presją niemieckich 
bombardowań załamywały się już nie-
które formy samopomocy społecznej.

Orzechowski należał do grona trzech 
osób cywilnych, które rano 28 września 
1939 roku towarzyszyły prezydentowi 
Stefanowi Starzyńskiemu i gen. Tade-
uszowi Kutrzebie podczas rozmów ka-
pitulacyjnych z Niemcami na Okęciu.

W czasie okupacji nadal kierował war-
szawskim Wydziałem Szpitalnic twa, po-
nownie wykazując się zdolnościami or-
ganizacyjnymi, tym razem w arcytrudnej 
sytuacji lekceważenia przez Niemców 
potrzeb zdrowotnych Polaków.

Obóz, łagier, inwigilacja
Powrót do pracy po przyjeździe z Ka-
tynia wiązał się z ogromnym, z każdym 
miesiącem większym stresem: pogar-
szała się sytuacja ekonomiczna War-
szawy, rosła brutalna presja niemiecka, 
a zbliżająca się klęska Rzeszy narażała 
na oskarżenia o współpracę z okupan-
tem. Orzechowski wytrwał na stano-
wisku do 1 sierpnia 1944 roku, a więc 
do wybuchu Powstania Warszawskiego. 
W krótkim okresie wolności organizo-
wał pomoc medyczną dla walczącego 
Mokotowa w szpitalu zlokalizowanym 
przy ul. Puławskiej niedaleko Królikar-

ni. Przeżył zagładę miasta. W końcu 
września 1944 roku został wywieziony 
przez Niemców do obozu w Pruszkowie, 
po zwolnieniu mieszkał w Milanówku.

Po zajęciu zimą 1945 roku przez Ar-
mię Czerwoną obszarów na zachód od 
Wisły Orzechowski nie złożył dekla-
racji negujących odpowiedzialność 
sowiecką za mord katyński. Postąpili 
tak niektórzy inni uczestnicy delega-
cji do Katynia, którym nie udało się 
zbiec na Zachód. 28 lutego 1945 roku 
Orzechowski został aresztowany i osa-
dzony w obozie NKWD w Remberto-
wie, w którym więzieni byli głównie 
żołnierze Armii Krajowej i Narodo-
wych Sił Zbrojnych. Aż do tego mo-
mentu – wyłączając okres Powstania 

Warszawskiego – co później podkreślił 
w życiorysie, pełnił funkcję dyrekto-
ra Wydziału Szpitalnictwa. W obozie 
był przetrzymywany do 26 marca 1945 
roku, kiedy to został, jak stwierdziła 
polska bezpieka, „wywieziony z Rem-
bertowa w nieznanym kierunku”, 
a w rzeczywistości do łagru NKWD 
nr 231 w obwodzie swierdłowskim na 
Uralu. Orzechowski został aresztowa-
ny prawdopodobnie w związku z po-
dejrzeniem o działalność w NSZ, choć 
może to dziwić w wypadku wielolet-
niego „sanacyjnego” urzędnika. Na 
związek zatrzymania Orzechowskie-
go ze sprawą katyńską wskazuje, choć 
nie jest dowodem, równoległe areszto-
wanie dr. Grodzkiego, który – wbrew 
części źródeł, w tym ubeckiemu zapi-
sowi z 1971 roku – szybko został wy-
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puszczony i nie trafi ł w głąb Związku 
Sowieckiego. Edward Grodzki był na-
stępnie na zlecenie polskiej prokuratu-
ry poszukiwany przez UB w celu wy-
korzystania w śledztwie dotyczącym 
Katynia. Po odnalezieniu zmuszano go 
do zmiany stanowiska w sprawie ka-
tyńskiej, w 1946 roku w czasopiśmie 
„Ziemia Kujawska” ukazał się podpisa-
ny jego nazwiskiem artykuł, w którym 
winę za Katyń przypisano Niemcom. 

Orzechowski, co można uznać za ma-
kabryczny chichot historii, z powodu 
represji sowieckich uniknął prześla-
dowania przez komunistów polskich. 
30 czerwca 1945 roku prokurator Je-
rzy Sawicki, przygotowujący proces 
przeciwko osobom zaangażowanym 
w ujawnianie w 1943 roku i później 
prawdy o Katyniu, zwrócił się do Mi-

nisterstwa Bezpieczeństwa Publicznego 
o wydobycie Orzechowskiego z Rem-
bertowa, tłumacząc, że jest potrzebny 
do sprawy katyńskiej „jako świadek lub 
podejrzany”. W istocie władze chciały 
go uciszyć lub zmusić do fałszywych 
zeznań. Formalne wnioski w tej spra-
wie Sawicki wystosował 1 i 3 lipca 
1945 roku (do drugiego załączył na-
kaz doprowadzenia Orzechowskie-
go do prokuratury), czyli ponad trzy 
miesiące po wywiezieniu polskiego 
lekarza w głąb Związku Sowieckiego.

Po przeszło dwóch latach Orzechowski 
został zwolniony z łagru. W 1979 roku 
w Polskim Słowniku Biografi cznym jego 
aresztowanie przez NKWD i lata w nie-
woli sowiec kiej pokryto, z powodów cen-
zuralnych, słowami: „W okresie 1945–
–1947 był odsunięty od pracy zawodowej”.

Były szef warszawskiego szpital-
nictwa powrócił do kraju 1 listopada 
1947 roku i zamieszkał w stolicy przy 
ul. Puławskiej. Już 10 listopada Urząd 
Bezpieczeństwa został poinformowany 
przez osobę będącą tego dnia w Mini-
sterstwie Zdrowia o powrocie „starego 
endeka” Orzechowskiego „z zagranicy” 
i wznowił jego rozpracowywanie. Po-
wód prowadzenia sprawy dobrze ilu-
struje „Arkusz informacyjny do »dos-
sier« na przestępców przeciw Państwu” 
dotyczący dr. Orzechowskiego. W roz-
dziale „Działalność polityczno-wywro-
towa” wpisano: „Wchodził w skład 
komisji wysłanej przez Niemców do 
Katynia”. Rozpracowywaniem leka-
rza zajął się najpierw Wydział I Urzę-
du Bezpieczeństwa Publicznego m.st. 
Warszawy, a następnie – do końca 1949 
roku – Wydział I Departamentu IV MBP 
– mimo wcześniejszego stwierdzenia, 
że w czasie okupacji Orzechowski nie 
składał publicznych oświadczeń na te-
mat Katynia, lecz jedynie występował 
na publikowanych wówczas zdjęciach. 
W 1953 roku sprawę Orzechowskie-
go z operacyjnego pola zainteresowa-
nia bezpieki zdjął Naczelnik Wydziału 
I UBP m.st. Warsza wy. Dwa lata póź-
niej w Wydziale VI Departamentu III 
Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicz-
nego przygotowano wniosek o jej za-
kończenie i przekazanie materiałów do 
archiwum, motywując to podeszłym 
wiekiem Orzechowskiego oraz tym, że 
„w toku prowadzonego rozpracowania 
nie uzyskano materiałów świadczących 
o aktualnie wrogiej działalności w/w”.

W latach 1948–1964 Orzechow-
ski pracował w Wydziale Zdrowotno-
ści Głównego Urzędu Statystycznego, 
w Naczelnej Dyrekcji Przedsiębiorstwa 
Państwowego „Polskie Uzdrowiska” 
i w Centralnym Zarządzie Uzdrowisk. 
Zmarł 16 marca 1964 roku w Warsza-
wie w wieku 77 lat. Został pochowany 
na cmentarzu w rodzinnej Mogielnicy.

dr Witold Wasilewski – historyk dziejów 
nowożytnych i najnowszych, pracownik naukowy 
Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN, 
autor m.in. książki Ludobójstwo. Kłamstwo i walka 
o prawdę. Sprawa Katynia 1940–2014 (2014)Fo
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WWe wrześniu 1939 roku 
do niewoli sowieckiej 
dostało się ok. 250 tys. 
żołnierzy Wojska Pol-

skiego różnych stopni, w tym ponad 
8 tys. ofi cerów. Generałowie, wysokiej 
rangi ofi cerowie, urzędnicy państwowi 
i wojskowi, policjanci, strażnicy wię-
zienni i funkcjonariusze wywiadu zostali 
osadzeni w trzech obozach specjalnych 
w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszko-
wie. Łącznie ponad 14 tys. osób.

Polscy ofi cerowie, od momentu dosta-
nia się w ręce sowieckie, nie mieli moż-
liwości uzyskania informacji o wyda-

rzeniach w okupowanej Polsce, w tym 
także o losach własnych rodzin. Już 
15 października 1939 roku kadra ofi cer-
ska w Starobielsku zażądała od władz 
obozowych traktowania zgodnie z pra-
wem międzynarodowym oraz podania 
powodu zatrzymania (formalnie mię-
dzy Polską a Związkiem Sowieckim nie 
było stanu wojny). Tego dnia płk Tade-
usz Petrażycki, członek Zarządu Głów-
nego PCK, jeniec Starobielska, wystoso-
wał pismo, w którym – w imieniu swoim 
i współtowarzyszy – prosił o pozwolenie 
na nawiązanie kontaktów z Czerwonym 
Krzyżem Związku Sowieckiego lub so-

wieckiej Ukrainy, m.in. po to, aby umoż-
liwić korespondencję z rodzinami. Wła-
dze obozowe taką zgodę wydały dopiero 
20 listopada. Przez dwa miesiące rodziny 
nie wiedziały więc, co się dzieje z ich bli-
skimi, którzy na początku września wyru-
szyli na front. Polscy jeńcy żyli zaś w nie-
pewności i strachu o los żon i dzieci, które 
pozostały w okupowanym kraju.

Zwięźle i szyfrem
Osadzeni w obozach mogli wysyłać wia-
domości do rodziny tylko raz w miesią-
cu. Wszystkie kartki, listy i telegramy 
wychodzące z obozów były poddawane 

Nim zamilkli na zawsze
Krzysztof Łagojda

Przez kilka miesięcy na przełomie 1939 i 1940 roku jeńcom polskim w niewoli sowieckiej 
pozwalano korespondować z rodzinami. Wiele z wysłanych wówczas pocztówek i listów 
przetrwało do dziś. To przejmująca lektura.

  List kpt. Henryka Nossowicza z Kozielska z 20 listopada 1939 roku
Fo
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ścisłej cenzurze. Korespondencję czytali 
funkcjonariusze polityczni, próbując wy-
chwycić informacje o życiu codziennym, 
nastrojach, traktowaniu przez władze obo-
zowe lub stosunku jeńców do Związku 
Sowieckiego. Na przykład przetrzymywa-
nym w Kozielsku zakazano pisać o tym, 
że znajdują się w obozie i są jeńcami. Je-
śli korespondencja zawierała takie treści, 
mogła zostać skonfi skowana. W sztabie 
obozowym brakowało jednak osób do-
brze znających język polski, kontrola nie 
była więc zbyt dokładna. Jeńcy zdawali 
sobie sprawę z cenzury, dlatego nie podej-
mowali ryzykownych tematów. Zakazane 
informacje były czasem ukrywane mię-
dzy wierszami lub przemycane za pomocą 
prostych szyfrów, które mogły zostać nie-
zauważone przez cenzorów. Na przykład 
pod pseudonimem „doktor Sikora” krył 
się gen. Władysław Sikorski, Polska była 
zastępowana „matką”, a Anglię i Francję 
jeńcy nazywali „Antkiem i Frankiem”.

Wiadomości były pisane w języku 
polskim, jednak nadawców zapisywano 
w alfabecie rosyjskim. Na awersie każ-
dej pocztówki musiały zostać odnotowa-
ne kraj, obwód, w którym znajdował się 
obóz, miasto, numer skrzynki pocztowej 
oraz imię, patronimik i nazwisko jeńca.

Gdy tylko ofi cerowie otrzymali zgo-
dę na pisanie listów, przede wszystkim 
powiadomili bliskich, że znajdują się 
na terenie Związku Sowieckiego. Jed-
nocześnie prosili, aby ci pisali do nich 
często, lecz zwięźle, przekazując jedynie 
najważniejsze informacje. Przykładem 

moża być list kpt. Henryka Nossowicza, 
jeńca z Kozielska, do rodziny, datowa-
ny na 20 listopada 1939 roku: „Kochane 
i drogie Dola, Lila i Halusia. Korzysta-
jąc z możliwości, spieszę powiadomić 
was o sobie. Otóż od 18. IX znajduję się 
w S.S.S.R. [...] Piszcie do mnie [...] opi-
sujcie krótko i zwięźle o swojem życiu. 
[...] Czekam od Was listu. Kochający 
Was Wasz Henryk”. Jeńcy instruowali 
nawet rodziny, co pisać i w jakim stylu. 
Obawiali się, że bliscy zamieszczą in-
formacje np. o okupacji sowieckiej lub 
wydarzeniach politycznych na świecie. 
Mogło to spowodować zatrzymanie ko-
respondencji przez cenzurę. „Pod koniec 
listopada 1939 roku Mama otrzymała od 

Ojca króciutki list z Kozielska tej treści: 
»Jestem zdrów i cały, wkrótce wrócę. Po-
wiedz dzieciom, że tatuś przywiezie im 
coś pięknego, i pisz mi tylko to, o co Cię 
poproszę«” – zanotowały we wspomnie-
niach Teresa Szmagier i Wiesława Kup-
czyk, córki por. rezerwy Jana Szmagiera.

Dzień, w którym Polacy dowiedzieli 
się o możliwości korespondencji, został 
także zasygnalizowany w pamiętnikach 
odnalezionych przy zwłokach w dołach 
śmierci w Katyniu. Major Adam Solski, 
którego dziennik kończy się kilka mi-
nut przed egzekucją, zapisał 22 listopada 
1939 roku: „Od dwóch dni wyszło za-
rządzenie, że możemy pisać listy: jeden 
na miesiąc wysyłać i jeden otrzymywać. 
Z tego powodu uciecha, ale i w tym wy-
padku są utrudnienia jak we wszystkim”.

Jeńcy starali się uspokajać swoich bli-
skich, zapewniając ich o tym, że wszyst-
ko z nimi w porządku i nic złego im się 
nie dzieje: „O mnie się nie martwcie, 
wprawdzie straciłem wszystko, bo nawet 
książeczkę i Waszą fotografi ę, ale trudno 
– Was widzę wyraźnie codziennie oczy-
ma duszy. Zdrów jestem” – pisał 2 lute-
go 1940 roku ze Starobielska kpt. Sta-
nisław Głowacki. Ofi cerowie chcieli 
oszczędzić rodzinom trosk i udręk, ale 
także rozbudzić nadzieję na przyszłość, 
którą być może sami żywili: „Nie ży-
czę Wam Wesołych Świąt, bo będą one 
dla nas wszystkich smutne, ale tylko te 
jedne – tym milsze i weselsze będą na-
stępne. Życzę Wam i codziennie Boga 
o to proszę, by Was zachował w zdrowiu 

  Pocztówka kpt. Stanisław Głowackiego 
ze Starobielska z 2 marca 1940 roku

  Gryps kpt. Henryka Nossowicza 
z Kozielska z 30 października 1939 roku
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i szczęśliwie pozwolił nam wkrótce być 
razem. Mam głęboką wiarę, że tak bę-
dzie, a przyszłość będzie lepszą, szczęś-
liwszą od przeszłości” – przekonywał 
bliskich kpt. Głowacki.

Na wielu pocztówkach pojawiają 
się treści odzwierciedlające religijność 
jeńców. Wzrost religijności w obozach 
był, jak stwierdził historyk Stanisław 
Jaczyński, „nie tylko wyrazem przywią-
zania do wartości wyniesionych z ro-
dzinnego domu i ugruntowanych w la-
tach dojrzałych, ale także odpowiedzią 
na zagrożenie życia, oddalenie od kra-
ju, rodziny i przyjaciół, niedolę Ojczy-
zny”. Dobrze to pokazuje pocztówka 
kpt. Głowackiego do rodziny z 2 marca 
1940 roku: „Matce Najświętszej dzię-
kuję za opiekę nad nami i Jej opiece 
Was zawsze polecam”.

Korespondencja była dla więźniów je-
dyną formą kontaktu z rodzinami, dlate-
go wyczekiwali oni każdej wiadomości 
zwrotnej z niecierpliwością, jak ppor. re-
zerwy Kazimierz Seweryn, jeniec Ko-
zielska, który 4 marca 1940 roku pisał do 
żony: „Trzeciego listu jeszcze od Ciebie 
nie mam i czekam na niego z niecierpli-
wością, bo każda wiadomość od Ciebie, 
kochana, jest dla mnie wszystkim. Kilka 
słów na odcinku pieniężnym jako znaki 
pisane Twoją ręką było dla mnie większą 
uciechą jak sam przekaz”. Ze względu 
na trwającą wojnę i okupację treści po-
cztówek i listów wypełniała troska o los 
rodzin, a także o ich sytuację materialną. 
Major Henryk Zakrzewski 28 listopada 

  Pocztówka ppor. Kazimierza Seweryna z Kozielska 
z 4 marca 1940 roku

  Pocztówka 
mjr. Henryka 
Zakrzewskiego 
ze Starobielska  
z 28 listopada 
1939 roku
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1939 roku pisał z obozu w Starobielsku: 
„Niepokoi mnie najbardziej, czy macie 
za co żyć [...]”. Osadzeni niekiedy pro-
sili rodziny o wysłanie paczek, ale tyl-
ko z najpotrzebniejszymi rzeczami, bo 
brali pod uwagę trudności, z którymi 
musieli zmagać się ich bliscy podczas 
okupacji. W lutym 1940 roku wspo-
mniany ppor. Seweryn pisał do żony: 
„Paczki podobno już można przysyłać, 
więc gdybyś wysłała, to proszę Cię, nie 
kupuj nic nowego, bo wiem, że Tobie 
trudno, a zatem wyślij tylko jedną parę 
bielizny, nocną koszulę, skarpetki i stary 
sweter, który może mi się jeszcze przy-
dać na wiosenne chłody, może będziesz 
mogła przysłać ze dwie 
żyletki do golenia, pie-
niędzy więcej nie przy-
syłaj, tych starczy mi 
na dłuższy czas, a za 
to, o ile możesz, staraj 
się dzieciom coś kupić”.

Polacy podczas oku-
pacji tracili lub zmienia-
li miejsca zamieszkania. 
Niejednokrotnie byli wy-
pędzani przez Niemców, 
którzy napływali na tere-
ny zaanektowane przez 
III Rzeszę. Utrata miesz-
kań znacząco utrudniała 
rodzinom komunikację 
z jeńcami. Brak wiado-
mości bywał jednak spowodowany wie-
loma innymi czynnikami. W wysyłanych 
kartkach mogły się znaleźć informacje 
niezaakceptowane przez obozową cen-
zurę. Zdarzało się, że jeńcy byli karani 
zakazem korespondencji za zabronione 
w obozach praktyki religijne i kultural-
ne lub też inne formy buntu przeciwko 
przepisom obozowym. O jeszcze innym 
czynniku ograniczającym kontakt rodzin 
z jeńcami mówi relacja Krystyny Gołę-
biowskiej, córki mjr. Henryka Zakrzew-
skiego: „Na poczcie, jak mama wysyła-
ła kolejny list, Rosjanka, która siedziała 
w tym okienku, rozejrzała się, czy niko-
go nie ma, i powiedziała, żeby mama nie 
wysyłała listów, bo te listy mają polece-
nie wyrzucić do kosza. Powiedziała jej, 
żeby wysłała telegram. Mama od razu 

wysłała telegram i dopiero wtedy ojciec 
wiedział, gdzie my jesteśmy i jaki jest 
nasz los”.

Kartka jak relikwia
Pierwsze listy zaczęły napływać do 
obozów dopiero pod koniec 1939 roku, 
w okresie świąt Bożego Narodzenia, wy-
wołując u odbiorców ogromną radość, ale 
także smutek u tych, którzy nie otrzymali 
korespondencji od bliskich: „Najdrożsi! 
Już nie wiem, kogo czy też co winić – pi-
sał ze Starobielska, w drugiej pocztów-
ce do rodziny, mjr Zakrzewski – ale do-
tychczas nie miałem żadnej wiadomości 

Tęsknie za Tobą, kochanie, czekam listu 
z niecierpliwością i martwię się o Cie-
bie, Maryś. [11.02.] Nareszcie przy-
szedł do mnie list. [12.02.] Ciągle czy-
tam list od Ciebie, Maryś […] Tęskno 
mi, Marysieńko, bardzo za Wami, tak 
chciałbym Was widzieć i uściskać, i być 
razem z Wami, moje kochane”. Nieste-
ty zdarzało się, że jeńcy nie otrzymali 
żadnej wiadomości od najbliższych, ci 
bowiem zginęli w okupowanym kraju. 
Nieświadomi tego ofi cerowie przy każ-
dej okazji starali się pozyskać strzępek 
informacji o rodzinie. Przykładem tego 
jest list kpt. Emánuela Korompaya ze 

Starobielska datowany na 
8 marca 1940 roku: „Je-
stem, ale bardzo smutny, 
że nie otrzymałem do tej 
pory ani jednego listu. 
Nie wiem, gdzie jeste-
ście, czy żyjecie i jak? 
Może wyjechałyście na 
Węgry? To już czwar-
ty mój list do Ciebie. 
[…] Okropnie martwię 
się, kochana, co jest 
z Wami. Piszcie choć 
jedno słówko”. Ofi cero-
wi nie było dane otrzy-
mać żadnej informa-
cji. Tymczasem jedna 
z trzech córek zginęła 
w trakcie bombardowa-

nia Warszawy we wrześniu 1939 roku. 
Już po śmierci ofi cera druga córka, 
aresztowana (w 1943 roku) i torturowana 
przez gestapo, popełniła samobójstwo. 
Żona zmarła zaś w Auschwitz.

Opóźnienia w korespondencji były 
znaczące. Ze względu na ogromne tere-
ny Związku Sowieckiego listy i pocztów-
ki dochodziły do adresatów po miesiącu 
lub dwóch. Przyczyną opóźnień było tak-
że przetrzymywanie wiadomości przez 
cenzurę. Tylko w Starobielsku podczas 
kontroli w styczniu 1940 roku zalegało 
ich ok. 16 tys. Z tego powodu do poło-
wy marca 1940 roku, kiedy koresponden-
cja została zakazana, ofi cerowie zdążyli 
wymienić się z rodzinami najwyżej trze-
ma lub czterema wiadomościami. Każ-
da z nich stawała się dla rodzin i jeńców 

o Was. Pisałem przed miesiącem do Was 
[...] i nic. A byłem pewny, że do dziś coś 
otrzymam, bo inni dostają listy. [...] Tylko 
dajcie mi znak o sobie [...]. Już dość, bo 
w gardle... Serdecznie z Wami Henryk”.

Także z pamiętników odnalezionych 
w Katyniu wyziera ból i smutek tych 
ofi cerów, którzy miesiącami czekali na 
kilka zdań od rodziny. Podporucznik re-
zerwy Dobiesław Jakubowicz aż do lu-
tego 1940 roku czekał na wiadomość od 
żony: „[03.01.] Czekam niecierpliwie na 
list od Ciebie, Maryś, ogłaszają listy na-
desłane, a do mnie nie ma i nie ma, a tak 
bym chciał otrzymać jakąś wiadomość 
od Ciebie […]. [11.01.] Listy były, ale 
nie do mnie. Kiedyż, Marysieńko, do-
stanę od Ciebie, kochanie, list. Tęsknię 
bardzo. [16.01.] Listy były, dla mnie nie. 
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  Pocztówka ppor. Kazimierza Seweryna z Kozielska z 11 lutego 1940 roku
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czymś w rodzaju relikwii: – Mama tych 
kartek uczyła się na pamięć, po czym je 
nam recytowała. Wieczorami zamiast ba-
jek to słyszałyśmy, co tato napisał, i jak 
to będzie, jak wróci. Ostatnia kartka, jaka 
doszła ze Starobielska, była datowana na 
marzec. Później już nie było żadnych wia-
domości – podkreśla Ludmiła Seredyń-
ska, córka ppor. rezerwy Michała Sere-
dyńskiego, jeńca Starobielska.

W kwietniu 1940 roku koresponden-
cja ustała na zawsze. Rodziny ogarnął 
strach i niepokój. Wszelkimi możliwymi 
sposobami starały się pozyskać jakiekol-
wiek informacje: – W 1941 roku mama 
poprosiła jedną z Rosjanek, która miesz-
kała w samym Starobielsku i jechała na 
urlop do domu, o sprawdzenie, co się 
w tym obozie dzieje. Wróciła ona z wia-
domością, że nikogo nie ma i nikt nic nie 
wie. Jednak to niczego nie dowodziło – 
wspomina Seredyńska. Po rozładowaniu 
obozów specjalnych w Kozielsku i Sta-
robielsku, listy i pocztówki po zamor-
dowanych jeńcach zostały zniszczone. 
Korespondencja napływająca od bliskich 
z terenów zajętych przez Sowietów była 
wykorzystywana przez NKWD w celu 
wyśledzenia rodzin, które w kwiet-
niu 1940 roku uniknęły deportacji. Li-
sty i pocztówki wysyłane po stronie 
niemiec kiej były najczęściej niszczone. 
Zdarzało się, że listy polecone lub paczki 
wracały z adnotacją „adresat nieznany”.

Lata złudzeń
Mimo obaw i niepokoju rodziny chciały 
wierzyć, że niedługo kontakt z jeńca-
mi zostanie odnowiony lub że ich bli-
scy wrócą do domów. Jednak miesiące 
mijały, a o losie jeńców obozów specjal-
nych wciąż nie było informacji. Tragicz-
ny okazał się kwiecień 1943 roku, kie-
dy Niemcy ogłosili odkrycie masowych 
grobów w Katyniu. Rodziny, które zna-
lazły nazwiska swoich bliskich na nie-
mieckich listach śmierci, nie chciały w to 
uwierzyć. Rodziny jeńców, którzy ostat-
ni znak życia dawali z obozów w Staro-
bielsku i Ostaszkowie, miały nadzieję, że 
los ich mężów i ojców był odmienny i że 
kiedyś się odezwą. Na ofi cjalne potwier-
dzenie ich śmierci trzeba było czekać 

aż do 13 kwietnia 1990 roku. Tego dnia 
sowiecka agencja TASS wydała oświad-
czenie, że mordu na Polakach z obozów 
w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie 
dokonał NKWD wiosną 1940 roku.

Od Zbrodni Katyńskiej minęło 75 lat. 
Listy i pocztówki, które się zachowały 

w zbiorach rodzinnych, żyjącym wciąż 
dzieciom ofi ar przypominają nieliczne 
chwile spędzone z ojcami.

Krzysztof Łagojda – historyk, doktorant Instytutu 
Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, laureat 
nagrody im. prof. Wojciecha Wrzesińskiego za najlepszą 
pracę magisterską z historii XX wieku

  Odpowiedź Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z Genewy 
z lipca 1942 roku na poszukiwanie męża, mjr. Henryka Zakrzewskiego, 
i brata, Tadeusza Chełchowskiego, przez Sewerynę Zakrzewską

  Odpowiedź Polskiego Czerwonego Krzyża z maja 1957 roku
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Po zakończeniu działań wojen-
nych w Polsce, późną jesienią 
1939 roku, uwaga Moskwy 
i Berlina skierowała się na pół-

noc. Stalin chciał przetestować w wa-
runkach bojowych zdolność ofensywną 
Armii Czerwonej, Hitler zaś postanowił 
zapewnić sobie dostawy wysokogatun-
kowej rudy żelaza ze Szwecji, niezbęd-
ne do długotrwałych działań wojennych. 
Pierwsi zaatakowali Sowieci. Starcie se-
tek tysięcy agresorów z niewielką armią 
fi ńską nie zakończyło się wbrew pozo-
rom błyskawicznym i druzgocącym 
zwycięstwem Armii Czerwonej. Fino-
wie umiejętnie bronili swojej ojczyzny. 
Brakowało im jednak sprzętu i żołnierzy. 
Samoloty i czołgi kupiono w Wielkiej 
Brytanii i Francji. Norwegia, Szwecja 
i Węgry dostarczyły ochotników. Było 
ich jednak zbyt mało. Wówczas pojawił 
się pomysł interwencji państw zachod-
niej Europy w obronie Finlandii – zaata-
kowanego członka Ligi Narodów. Bry-
tyjczycy mieli wysłać okręty wojenne 

(pomysł upadł z braku możliwości ich 
wpłynięcia na Bałtyk wzdłuż niemieckie-
go wybrzeża), Francuzi użyczyli nieco 
samolotów (zanim je zmontowano i prze-
szkolono obsługę, wojna się skończyła), 
Polacy (będący już de facto w stanie woj-
ny z Sowietami) mieli dać wyszkolonych 
żołnierzy piechoty.

Wielka improwizacja
We francuskim obozie wojskowym 
w Coëtquidan już w październiku 1939 
roku rozpoczęto formowanie nowych jed-
nostek Wojska Polskiego. Początkowo 
brakowało dla nich wszystkiego. Dostar-
czone przez Francuzów używane mun-
dury i buty pamiętały I wojnę światową. 
Podobnie – karabiny zwykłe i maszyno-
we. Dział, zwłaszcza przeciwpancernych 
i przeciwlotniczych, nie można się było 
doprosić. Tylko żołnierz i ofi cer (który 
najdziwniejszymi drogami dotarł tu z Pol-
ski) był wyborowy, jak każdy ochotnik. 
Kiedy 9 lutego 1940 roku przyszedł roz-
kaz z Paryża, aby wydzielić cztery batalio-
ny najbardziej zaawansowane w organiza-
cji, stało się oczywiste, że „dziwna wojna” 
dobiega końca. 16 lutego ofi cjalnie po-

wołano do życia Samodzielną Brygadę 
Strzelców Podhalańskich. Nazwa została 
nadana nieco na wyrost – w szeregach jed-
nostki służyło tylko kilkunastu górali. Ale 
brygada miała wejść w skład korpusu in-
terwencyjnego wysyłanego do Finlandii, 
a jego trzon stanowiły pułki francuskich 
strzelców alpejskich – więc polska bryga-
da też powinna być „górska”.

Kiedy zapadła decyzja wydzielenia 
brygady z formowanych wówczas jed-
nostek, przeniesiono ją pod Malestroit.
Tam miały napłynąć nowe mundury, 
broń, amunicja, sprzęt. Ale biurokracja 
francuska się nie spieszyła. Dostawy 
przychodziły w minimalnych ilościach. 
Szkolono się na tym, co było. Motocykli-
ści zwiadu jeździli na rowerach. Zamiast 
granatami rzucano kamieniami. Całkowi-
tą nowość w polskim wojsku, muły, które 
w górach powinny stanowić podstawowy 
środek transportu, trzeba było najpierw 
odkarmić i wyleczyć, bo ledwie trzymały 
się na nogach. A rozkazy z góry nakazy-
wały zwiększyć tempo szkolenia. „Szyb-
ko, szybko, Sowieci nie będą czekać”. 
Istotnie, nie czekali. Finlandia podpisała 
w marcu narzucony jej traktat pokojowy. 
Zamysł wysłania do tego kraju korpu-
su interwencyjnego upadł, a wraz z nim 
zniknęła konieczność szybkiego wypo-
sażenia i wyszkolenia brygady.

Podhalańczycy 
pod Narwikiem
teodor Gąsiorowski

Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich szkoliła się i wal-
czyła w skrajnie trudnych warunkach. W Norwegii mocno dała się 
jednak Niemcom we znaki.



  Lądowanie strzelców górskich Wehrmachtu 
w Narwiku; przy pomoście stoją zacumowane dwa 
niszczyciele, z których schodzą strzelcy górscy 
w pełnym rynsztunku, w głębi kadru reda portowa 
z wrakami statków i okrętów
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Kierunek: Norwegia
Tymczasem do działania w Skandyna-
wii przystąpili Niemcy. 9 kwietnia 1940 
roku przeprowadzili błyskawiczny rajd 
czołgów przez Danię, wysadzili desan-
ty morskie i zrzucili spadochroniarzy 
w najważniejszych miastach Norwegii. 
Wszystko to stworzyło nową sytuację 
polityczną i militarną. Koalicji antynie-
mieckiej przybył nowy członek, tyle że 
rozpaczliwie potrzebujący pomocy. Na 
szczęście na Morzu Północnym zawsze 
operowały znaczne siły fl oty brytyjskiej, 
a we Francji nie zdążono rozformować 
„fi ńskiego” korpusu.

Dzień po ataku na Norwegię gen. Wła-
dysław Sikorski, Naczelny Wódz Polskich 
Sił Zbrojnych, wręczył brygadzie sztan-
dar. Morale żołnierzy wzrosło. Wszyscy 
mieli świadomość, że wojna wkroczyła 
w nową fazę, a ich jednostka była w pol-
skiej armii jedyną w pełni zorganizowaną 
i wyszkoloną. Przynajmniej teoretycznie. 
14 kwietnia ogłoszono pogotowie marszo-
we, 15 kwietnia Sikorski podpisał apel do 
żołnierzy brygady o godne reprezentowa-
nie Polski na froncie norweskim. Wkrót-
ce jednostkę przetransportowano koleją 
i samochodami do portu w Breście. Tam, 
pod dyktando ofi cerów francuskich, zała-
dowano ją na trzy duże statki pasażerskie. 
Bez żadnego ładu i logiki wojennej. Na 
„Mexique” wpakowano cały zapas pro-
wiantu. Kabiny i ładownie „Chenonceau” 
wypełniono skrzyniami z amunicją. Na 
„Colombie”, uzbrojonym w kilka działek 
przeciwlotniczych i z tego powodu szum-
nie nazwanym krążownikiem pomocni-
czym, załadowano sztab brygady i więk-
szość żołnierzy. Kiedy 23 kwietnia tak 
zorganizowany konwój opuszczał port, 
pasażerom pozostała tylko modlitwa, aby 
po drodze Niemcy nie zatopili któregoś ze 
statków, bo wówczas sens wyprawy po-
szedłby na dno. Nie można walczyć bez 
jedzenia, a tym bardziej bez amunicji lub 
samymi konserwami i skrzynkami z amu-
nicją bez żołnierzy. Konwoju co praw-
da pilnowały francuskie niszczyciele, ale 
świadomość, że na pokładzie „Colombie” 
nie ma wystarczającej liczby łodzi ratun-
kowych, a nawet zwykłych tratew, niko-
go nie podnosiła na duchu. Konwój prze-

szedł jednak wokół Anglii do Glasgow, 
tam poczekał dwie doby na dwa dodat-
kowe transportowce z żołnierzami Legii 
Cudzoziemskiej i brytyjskie niszczyciele.

Brak pośpiechu wszyscy tłumaczyli 
sobie dobrą sytuacją w Norwegii. Niektó-
rzy martwili się, że kampania skończy się 
bez nich. Tymczasem w Norwegii dzia-
ło się źle. Południe kraju zostało szybko 
opanowane przez Niemców. Na północy 
marynarka brytyjska nie potrafi ła porozu-
mieć się z brytyjską armią lądową, któ-
ra zachowywała się całkowicie biernie. 
Norwegowie, pozbawieni zapasów amu-
nicji, które pozostały w opanowanym 
przez Wehrmacht Narwiku, z trudem 

blokowali miasto. Francuzi jeszcze nie 
pojawili się na placu boju. A Luftwaffe 
szybko przebazowała swoje bombowce 
na norweskie lotniska i coraz mocniej 
wspierała swoich na północy.

Konwój wiozący Brygadę Podha-
lańską i 13. półbrygadę Legii Cudzo-
ziemskiej wyruszył wreszcie do Nor-
wegii. Następnego dnia ogłoszono na 
pokładach komunikat radia berlińskie-
go, że okręty podwodne zatopiły niemal 
wszystkie statki z tego konwoju. Potrak-
towano to jako dobrą wróżbę – nie moż-
na przecież zginąć dwa razy. Z drugiej 
strony wywieszony za burtę termometr 
pokazał temperaturę wody: 4 stopnie 

  Generał Władysław 
Sikorski rozdaje 
autografy żołnierzom 
Samodzielnej Brygady 
Strzelców Podhalańskich 
przed ich odpłynięciem 
do Norwegii
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powyżej zera, a marynarze uświadomi-
li szczury lądowe, że w takiej wodzie 
można wytrzymać tylko kilka minut...

5 maja statki wiozące brygadę dotarły 
do brzegów Norwegii. Weszły do maleń-
kiego portu Tromsø. Tam okazało się, że 
nie ma jak rozładować transportowców 
oceanicznych. W dodatku byłoby to bez-
celowe. Sztabowcom wydawało się, że 
brygada tam wyładowana obejdzie od 
północy i wschodu pozycje niemieckie 
pod Narwikiem i zepchnie strzelców 
górskich gen. Eduarda Dietla do morza. 
Na mapie wyglądało to całkiem realnie. 
W terenie okazało się, że jedyna droga 
wiodąca z Tromsø do Narwiku to bity 
górski trakt, wąski, nieprzystosowany do 
przerzutu większych grup wojska i za-
opatrzenia; właściwie niemożliwy do 
wykorzystania do zaplanowanej opera-
cji. W tej sytuacji konwój wycofano na 
pełne morze, a dwa dni później bryga-
dę rozładowano w Harstad – niewielkiej 
mieścinie stanowiącej główną bazę bry-
tyjskiego korpusu ekspedycyjnego.

Wkrótce okazało się, że w czasie wy-
ładunku – prowadzonego w wielkim 
pośpiechu, pod groźbą niemieckich na-
lotów – wyrzucono co prawda na nabrze-
że wszystko, ale bez żadnego porządku. 
Kompanie chwytały ze stosu wyposaże-
nia to, co uznawały za niezbędne, i były 
rozwożone po okolicy maleńkimi kutra-
mi norweskich rybaków.

Marsz upartych
Po kilku dniach bezczynnego przyglą-
dania się, jak Luftwaffe masakruje port 
w Harstad, polscy żołnierze mieli dotrzeć 
tam ponownie. Tym razem nie było ku-
trów i dwudziestokilometrowe odcinki 
tamtejszych wyboistych dróg trzeba było 
przejść pieszo, niosąc ze sobą broń i amu-
nicję. 12 maja brygada miała wejść do 
akcji razem z innymi jednostkami sprzy-
mierzonych. Legia Cudzoziemska, wysa-
dzona z barek desantowych kierowanych 
przez Brytyjczyków, powinna zdobyć 
wioskę Bjerkwik, położoną nad samym 
fi ordem, z której bezpośrednia droga pro-
wadziła do Narwiku. Norwegowie mie-
li uderzyć prosto z północy na wioskę, 
a batalion podhalańczyków, desantowany 
w sąsiednim fi ordzie z kutrów – przejść 
ok. 19 km (w linii prostej) dzikimi góra-
mi i zaatakować oparte o góry skrzydło 
niemieckich pozycji pod Bjerkwik.

Jakże łatwo powiedzieć: przejść 19 ki-
lometrów. W rzeczywistości, w górach, 
tych kilometrów jest znacznie więcej. 
W maju leży tam jeszcze kilkadziesiąt 
centymetrów śniegu. Nie ma żadnej dro-
gi. Żołnierzom wydawało się, że to bę-
dzie marsz jak każdy inny. Nie był. Trze-
ba było nieść własną broń i amunicję, 
karabiny maszynowe i skrzynki z amuni-
cją, moździerze i granaty moździerzowe, 
racje żywnościowe i wodę. Po godzinie 

marszu – dziesięć minut postoju. Nad od-
poczywającymi żołnierzami unosiły się 
kłęby pary z oddechów i przepoconych 
mundurów, słychać było żarty i docinki 
pod adresem tych, którzy pierwsi poty-
kali się pod ciężarem sprzętu. Po dru-
giej godzinie, kiedy zarządzono odpo-
czynek, nikt już nie żartował. Po kilku 
następnych – zmęczeni ludzie padali, 
gdzie kto stał, i natychmiast zasypiali. 
Ale na komendę – powstań, formuj ko-
lumnę – wstawali i szli. Ubezpieczający 
ich z wysokich zboczy pluton narciarzy 
norweskich przecierał oczy ze zdumie-
nia, takiego uporu nigdy wcześniej nie 
widzieli. Po szesnastu godzinach Polacy 
wyszli na grzbiet wzgórza nad Bjerkwik. 
W samą porę, żeby wspomóc legionistów 
walczących o wyjście z osady i uratować 
od klęski Norwegów leżących pod og-
niem broni maszynowej. Na widok wy-
łaniających się zza wzgórza na tyłach syl-
wetek w zielonych pelerynach niemieccy 
strzelcy górscy porzucili swe stanowiska 
i wycofali się na wcześniej przygotowaną 
drugą linię obrony – z jednej strony chro-
nioną przez granicę z neutralną Szwecją, 
z drugiej przez stromo opadające do fi or-
du skały. Po przeciwległej stronie fi ordu 
widać było port w Narwiku.

  Brytyjscy żołnierze z jednostek lądowych na pokładzie transportowca 
po przybyciu do Norwegii, prawdopodobnie w rejonie Narwiku
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Piekło Ankenes
W tym czasie drugi batalion podhalań-
czyków zluzował Brytyjczyków na pół-
wyspie Ankenes, po drugiej stronie Nar-
wiku. Na dobrą sprawę nikt nie wiedział, 
gdzie są niemieckie pozycje. Wysunięte 
do przodu dwa plutony miały rozpoznać 
sytuację. Pierwszy zajął nowe stanowi-

parli ogniem atak piechoty. Przetrwali 
trzydzieści godzin potrzebnych na zor-
ganizowanie silnego wsparcia własnej 
artylerii, moździerzy i ciężkich karabi-
nów maszynowych, które pozwoliło im 
wycofać się na główną linię obrony. Na-
uczka była bolesna, stracili pięciu zabi-
tych i 21 rannych, ale uczyli się szybko. 

się ruszało po alianckiej stronie frontu.
Brytyjscy marynarze działający w tam-

tym rejonie stwierdzili, że ich zdaniem 
Niemcy skrycie ewakuowali Ankenes, 
pozostawiając tylko na płaskowyżu 
niewielkie siły osłaniające. Polskiemu 
dowódcy nie wydawało się to praw-
dopodobne, ale meldunek trzeba było 
sprawdzić. Zadanie powierzono pluto-
nowi zwiadu motocyklowego. Można je 
było wykonać, posuwając się na przełaj 
przez góry do skraju miasteczka, lub ob-
chodząc płaskowyż drogą wiodącą do za-
budowań. Nikomu, z wyjątkiem dowód-
cy zwiadowców, nie przyszło do głowy, 
że istnieje jeszcze jeden sposób. Motocy-
kliści dosiedli swoich maszyn i pognali 
najkrótszą drogą wzdłuż fi ordu. Nikt się 
ich tam nie spodziewał i nikt nie zatrzy-
mywał. Wjechali do miasteczka, zoba-
czyli gospodarzących tam w najlepsze 
Niemców, obrzucili ich granatami i za-
wrócili. Ścigał ich ogień ze wszystkich 
stron, ale umknęli za załom skalny w po-
bliżu polskich pozycji. Tam okazało się, 
że brakuje czterech ludzi, więc zwiadow-
cy zawrócili raz jeszcze. Tym razem pie-
szo podeszli do skraju miasteczka, gdzie 
dwóch ich kolegów broniło się w małym 
domku, w którym zostali przy swoich 
dwóch rannych towarzyszach broni. Atak 
wsparty ogniem ręcznych karabinów ma-
szynowych uwolnił wszystkich z opresji 
i pozwolił się wycofać. Nie było wątpli-
wości – strzelcy górscy nadal trzymali 
Ankenes w swoich rękach.

Pyrrusowe zwycięstwo
W tym samym czasie Niemcy podjęli 
generalną ofensywę w Belgii, Holandii 
i Francji. W ciągu dwóch tygodni rzucili 
na kolana „najpotężniejszą armię świata” 
i okrążyli brytyjski korpus ekspedycyjny. 
Z Londynu 24 maja przyszedł rozkaz do 
dowódcy Royal Navy w Norwegii: wy-
cofać na Wyspy Brytyjskie wszystko, co 
się da, przede wszystkim ludzi, później 
działa przeciwlotnicze i zapasy, a resztę 
sprzętu zniszczyć i zostawić na miejscu. 
Francuski dowódca sił lądowych argu-
mentował, że taka akcja bez pokonania 
najpierw Niemców przyniesie ogromne 
straty: w ludziach, sprzęcie, okrętach, 

Pistolety maszynowe strzelców górskich 
miały większą siłę ognia, ale francuskie 
karabiny były celniejsze przy strzelaniu 
z daleka. Granaty rzucane przez podha-
lańczyków leciały dalej niż te rzucane 
przez Niemców. Studenci, którzy w ciągu 
trzech miesięcy zostali podchorążymi – 
dowódcami drużyn, wykazywali więcej 
inicjatywy i sprytu niż starzy podofi ce-
rowie strzelców górskich, których gubiła 
rutyna. Drobne patrole penetrowały zie-
mię niczyją między polskimi i niemiecki-
mi stanowiskami. Wykrywały i niszczyły 
punkty ogniowe. I kryły się przed syste-
matycznymi nalotami Luftwaffe, któ-
ra zupełnie jak we wrześniu 1939 roku 
w Polsce, bezkarnie latała nad terenem 
walk, obrzucając bombami wszystko, co 

ska na jednym z pagórków bez walki, 
drugi, nie napotykając przeciwnika, mi-
nął wzgórze, które miał obsadzić, i po-
szedł dalej. Jego dowódca zorientował 
się w sytuacji, dopiero gdy dotarł do mia-
steczka Ankenes, znajdującego się w sa-
mym środku niemieckiej obrony. Podjęta 
natychmiast próba wycofania się zosta-
ła zablokowana ogniem z doskonale za-
maskowanych stanowisk, które podha-
lańczycy minęli i pozostawili na swoich 
tyłach. Przez dwie godziny, skacząc od 
osłony do osłony lub czołgając się pod 
ostrzałem, wycofywali się na wzgórze, 
które było ich pierwotnym celem. Wró-
cili wszyscy, nie zostawili nawet swoich 
rannych. Wytrzymali kilkudziesięcio-
minutową nawałę moździerzową i od-

  Uroczystość wręczenia sztandaru Samodzielnej Brygadzie Strzelców Podhalańskich, 
Francja, kwiecień 1940 roku; pierwszy z prawej gen. Władysław Sikorski
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a przede wszystkim w prestiżu sprzy-
mierzonych. Ostatecznie zdecydowano, 
że planowany od kilku dni atak na Nar-
wik zostanie przeprowadzony. 27 maja 
nad miasteczkiem i okolicznymi wzgó-
rzami pojawiły się, po raz pierwszy w tej 
kampanii, brytyjskie myśliwce startują-
ce z lotniskowca. Na redę portu weszły 
trzy brytyjskie krążowniki i trzy nisz-
czyciele. Na stanowiska strzelców gór-
skich Wehrmachtu runęła nawała ognia 
artyleryjskiego. Odezwała się też bateria 
francuskich dział górskich, które miały 
wspierać bezpośrednio natarcie piechoty. 
Poderwana komendą „bagnet na broń!”, 
ruszyła w kierunku Ankenes tyraliera 
podhalańczyków. Przez dłuższą chwi-
lę szli, nie napotykając oporu, a potem 
spadł na nich ogień dział z obu brzegów 
fi ordu, moździerzy z samego Ankenes 
i karabinów maszynowych ukrytych 
w różnych zakamarkach i rozpadlinach. 
Natarcie załamało się w ogniu z dużymi 
stratami. Jedna ze skrzydłowych kom-
panii zaczęła się cofać w bezładzie, inne 
systematycznie posuwały się powoli na-
przód. Tymczasem w lukę powstałą na 
skrzydle wszedł niemiecki kontratak. 
Zagrożone zostało stanowisko obserwa-
cyjne dowódcy brygady, gen. Zygmunta 
Szyszko-Bohusza, i sztab musiał je w po-
śpiechu opuścić. Samo wzgórze z punk-
tem obserwacyjnym utrzymano jednak 
przez parę godzin. Legioniści (atakujący 
na pięciu barkach desantowych wprost 
przez Rombakkenfi ord) uchwycili wą-
ziutki przyczółek tuż pod Narwikiem. 
Obok nich podobny zdobyli Norwego-
wie. W tym momencie nad polem walki 
pojawiły się dziesiątki niemieckich bom-
bowców. Wspierające dotychczasowe 
natarcie okręty musiały myśleć o rato-
waniu własnej skóry. Francuska arty-
leria zamilkła, żeby nie zdradzać 
swoich stanowisk. Tylko 
Niemcy wzmogli ogień, 

a do natarcia poderwali się strzelcy gór-
scy. Rozbili Norwegów i ruszyli na Le-
gię Cudzoziemską. Legioniści za plecami 
mieli zimne morze, a od czoła i skrzydeł 
znacznie liczniejszego przeciwnika. Ale 
Legia nigdy się nie poddaje. Także tym 
razem utrzymała swoje pozycje, a kiedy 
Luftwaffe odleciała uzupełniać paliwo, 
do brzegu podeszły znowu niszczyciele, 
otwierając ogień do zidentyfi kowanych 
celów. Za nimi nadpłynęły kutry z dru-
gim rzutem desantu. Po chwili do do-
wódcy całej operacji dotarł łącznik od 
podhalańczyków – ich natarcie rozwijało 
się zgodnie z planem, a milczenie było 
spowodowane tylko przerwą w łączno-
ści. Zgrane w czasie natarcie Brygady 
Podhalańskiej, Legii Cudzoziemskiej 
i resztek Norwegów szybko doprowadzi-
ło do opanowania portu i miasta Narwik. 
Strzelcy górscy Dietla i resztki maryna-
rzy Kriegsmarine z okrętów walczących 
w fi ordach wycofali się w stronę granicy 
szwedzkiej.

Nikt ich nie ścigał. W Harstad plano-
wano już tylko szybką ewakuację włas-
nych sił z rejonu Narwiku. Przez sześć 
dni i białych nocy z szesnastu punktów 
na norweskim wybrzeżu wywiezio-
no 24 tys. ludzi. Na zawsze zostało na 
tamtejszym cmentarzu osiemdziesięciu 
podhalańczyków, dalszych 28 uznano 
za zaginionych bez wieści, 127 rannych 

ewakuowano. Zgodnie z rozkazem ewa-
kuacyjnym wolno było zabrać tylko broń 
indywidualną, amunicję w ładownicach, 
plecak z kocem i porcję żywności na je-
den dzień. Całe wyposażenie korpusu 
ekspedycyjnego pozostawiono Niem-
com. Z wyjątkiem podhalańskich moź-
dzierzy i cekaemów, które nie wiadomo 
jakim sposobem załadowano na trans-
portowiec, mimo czujności brytyjskich 
marynarzy, którzy mieli rozkaz przeciw-
działać takim praktykom.

Transportowce wiozące brygadę dotarły 
w komplecie do Szkocji. Ale nie zostały 
tam rozładowane. Skierowano je do Fran-
cji, gdzie podhalańczycy mieli stanowić 
część frontu obronnego Bretanii. Niestety, 
sąsiedzi Polaków na skrzydłach nigdy nie 
zajęli swoich stanowisk. Generał Szyszko-
-Bohusz rozwiązał brygadę. Żołnierzom 
pochodzącym z emigracji górniczej – a ta-
kich była ogromna większość –  zezwolił 
na powrót do domów. Pozostałym dał swo-
bodę w podejmowaniu prób ewakuacji. 
Czterystu z nich, ze sztandarem, przedosta-
ło się do Wielkiej Brytanii. W 1.  Dywizji 
Pancernej zorganizowano z tych kadr pod-
halański batalion strzelców zmotoryzowa-
nych. Ale to już inna historia.
dr Teodor Gąsiorowski – historyk, pracownik 
Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie

  Żołnierze Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich podczas walk 
o Narwik, maj 1940 rokuFo
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WWe wtorek 19 września 
1939 roku prawnik 
Wincenty Zawada był 
świadkiem wkroczenia 

oddziałów Armii Czerwonej do Wilna. 
„Wśród tłumu – relacjonował kilka lat 
później – dotarłem do [ulicy] Wielkiej, 
tam obok ratusza witano Krasną Armię 
w całej okazałości i z całą okazałością. 
Szczypałem się od czasu do czasu, by 
się przekonać, czy jestem przytomny. 
Ciągle podejrzewałem, że to koszmarny 
sen. Tyle krzyków radosnych, wiwatów 

na cześć Stalina, Woroszyłowa, Mołoto-
wa, Krasnej Armii nie słyszałem nigdzie 
i nigdy. Jakkolwiek nie znałem dokład-
nie członków poszczególnych organiza-
cji lewicowych polskich – to stwierdzam, 
że i takich nie poznałem. Przypuszczam 
raczej, że byli. Natomiast cały sponta-
niczny entuzjazm wywoływali Żydzi. 
Nie było chyba organizacji żydowskiej, 
która by nie miała swych powitalnych 
przedstawicieli. Bund [socjalistyczna 
partia żydowska] na ten dzień chyba 
ściągnął z najdalszych okolic Żydów, 
by tylko pokazać, że jest tego olbrzymia 

masa. Krzykom i wiwatom nie było koń-
ca. Żydóweczki były bezkonkurencyjne. 
Ich pomysły, kto ma żyć, wprowadzały 
w podziw. Ich slogany, już nie Polakowi, 
ale przeciętnie uczciwemu człowiekowi, 
wywracały kiszki”.

Doświadczenie Zawady nie było od-
osobnione. O podobnym zjawisku mówi-
li i pisali inni polscy świadkowie okupacji 
sowieckiej. W ten sposób ukształtowała się 
pamięć zbiorowa, w której ważne miej-
sce odgrywało nielojalne czy wręcz zdra-
dzieckie zachowanie polskich Żydów. Po 
zakończeniu okupacji sowieckiej i wkro-
czeniu latem 1941 roku wojsk niemieckich 
na przedwojenne polskie Kresy Wschod-
nie przekonanie o zdradzie Żydów rozpo-
wszechniło się na centralnych i zachod-
nich ziemiach polskich i na stałe zagościło 
w polskich rodzinach. I tak jest do dziś. 
Może tylko z jedną zmianą. W pierwszych 
latach XXI wieku, za sprawą publikacji 
Jana Tomasza Grossa, autora m.in. głośnej 
książki Sąsiedzi, do świadomości Polaków 
przedostały się okruchy żydowskiej pa-

Utarło się przekonanie, że w czasie okupacji sowieckiej Żydzi 
zdradzili Polskę. To jednak niesprawiedliwe uproszczenie.

Kresowe waśnie
Marek Wierzbicki
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mięci zbiorowej, w której obarczanie Ży-
dów winą za kolaborację z Sowietami było 
i jest niczym więcej niż powielaniem klisz 
propagandy antysemickiej władz niemiec-
kich. Mimo to duża część Polaków była 
i jest wciąż przekonana, że w czasie oku-
pacji sowieckiej Żydzi zdradzili Polskę.

Czarna legenda
Mamy więc w polskim dyskursie publicz-
nym i prywatnym do czynienia z dwiema 
konkurencyjnymi wobec siebie – czarną 
i białą – legendami stosunków polsko-ży-
dowskich pod okupacją sowiecką, które 
nie pokazują (czy nawet nie usiłują po-
kazać) stanu faktycznego, lecz jedynie 
napędzają zbiorową wyobraźnię uczest-
ników sporu po obydwu stronach bary-
kady. Legenda czarna ma o wiele więcej 
zwolenników, również dlatego że żywi 
się doskonale zagnieżdżonym w świado-
mości części Polaków stereotypem. Wielu 
spośród tych zwolenników – bo przecież 
nie wszystkim – Żydzi kojarzą się z ży-
wiołem niechętnym lub wręcz wrogim 
Polsce, który w chwilach narodowych 
tragedii zawsze sprzymierzał się z jej 
wrogami. Poznawane epizody z dziejów 
okupacji sowieckiej są dla nich potwier-

dzeniem tej opinii i dlatego prze-
konanie o zdradzie Żydów 

w czasie rządów so-

wieckich jest wciąż niezwykle popular-
ne. Na dowód tego przytacza się – nieraz 
w naukowych czy popularnonaukowych 
opracowaniach – liczne przykłady kola-
boracji z okupantem sowieckim, podłości, 
cynizmu, wrogości Żydów do ich sąsia-
dów Polaków i instytucji państwa polskie-
go; poczucie krzywdy, narastającą wśród 
ludności polskiej wrogość do jej sąsiadów 
Żydów i towarzyszące jej pragnienie od-
wetu ukazuje się zaś jako naturalną reak-
cję na zdradę współobywateli. Rozumiał 
to m.in. gen. Władysław Anders, który 
w rozkazie do ofi cerów Armii Polskiej 
w ZSRR – gdzie dochodziło do potępia-
nych przez niego aktów antysemityzmu – 
stwierdzał: „Ja doskonale rozumiem przy-
czyny zajść antyżydowskich w szeregach 
wojska, one są echem częstego wrogiego 
zachowania się Żydów z kresów polskich 
w ciężkim dla nas okresie w latach 1939–
–1941. […] Gdy będziemy znów panami 
w naszym domu, po wygraniu wojny, za-
łatwimy sprawę żydowską, tak jak będzie 
tego żądała niepodległość i wielkość na-
szej Ojczyzny i także zwykła ludzka spra-
wiedliwość”. Postrzegane przez pryzmat 
tych wydarzeń i źródeł historycznych wy-
darzenia okupacji sowieckiej układają się 
w – wydawałoby się – spójną całość, dając 
podstawy do uogólnień.

Biała legenda
Z kolei biała legenda stanowi antytezę 
czarnej, dostarczając diametralnie od-
miennej interpretacji postaw Żydów pod 
okupacją sowiecką. Zgodnie z tą wykład-
nią, nie istniała „masowa kolaboracja 

żydowska”, a postawy Żydów niczym 
nie różniły się od postaw przedstawicie-
li innych narodów. Co więcej, wszelkie 
oskarżenia Żydów o wrogie względem 
Polaków i Polski zachowania były wy-
tworem wyobraźni polskich (i nie tylko 
polskich) świadków ówczesnych wy-
darzeń, napędzanej przez uprzedzenia 
antysemickie. Stąd wszystkie polskie 
i niepolskie źródła historyczne (relacje, 
wspomnienia, raporty czy inne doku-
menty) zawierające wzmianki o współ-
pracy Żydów z sowieckim okupantem 
należy uznać za nieobiektywne, bo ska-
żone uprzedzeniem rasowym, i za bez-
użyteczne w procesie badań naukowych 
czy innych form kształtowania świado-
mości społeczeństwa (np. edukacji). Na-
tomiast źródła wytworzone przez Żydów 
– w większości ocalonych z Zagłady – 
należy potraktować z zaufaniem i bez 
zastrzeżeń wykorzystywać w badaniach 
dziejów okupacji sowieckiej.

Stan faktyczny (?)
Nie oznacza to, że zarówno w całym śro-
dowisku polskim, jak i żydowskim po-
wyższe poglądy mają rangę prawd obja-
wionych. W obu są bowiem całkiem spore 
grupy osób krytycznie oceniających rze-
czywistość i używających częściej rozu-
mu niż emocji do tworzenia własnego 
obrazu relacji polsko-żydowskich na Kre-
sach. W pracach izraelskich historyków, 
np. Dova Levina czy Bena Cion Pinchu-
ka, napotkać można rzeczowe i odważne 
analizy ukazujące sytuację, postawy czy 
mentalność kresowych Żydów w obliczu 
rządów sowieckich i niemieckich. Ich cha-
rakter uzmysławia polskiemu czytelniko-
wi, że trudno było wymagać od ludności 
żydowskiej, aby z równym Polakom za-
pałem broniła państwa polskiego, które 
nie zawsze traktowało ludność żydowską 
sprawiedliwie. Wszak w okresie między-
wojennym wielonarodowa II Rzeczpo-
spolita – kraj, który ofi cjalnie zapewnił 
Żydom szeroką autonomię społeczno-
-kulturalną – była państwem zdomino-
wanym przez Polaków, faworyzowanych 
na różne sposoby, a Żydzi oraz przedsta-
wiciele innych mniejszości narodowych 
doświadczali w nim różnorodnych form Fo
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dyskryminacji. Na przykład nie byli oni 
dopuszczani do stanowisk w administra-
cji publicznej (zwłaszcza we wschodnich 
województwach przedwojennej Polski), 
do służby w niektórych rodzajach broni, 
np. pancernej, lotnictwie i marynarce wo-
jennej, czy pracy w oświacie. II RP nie 
zapewniła im też – często dlatego, że nie 
mogła zapewnić – odpowiednio godnego 
poziomu życia, perspektyw na przyszłość. 
W tym jednak przypadku bieda, niespra-
wiedliwość społeczna, nierówności były 
przekleństwem przedstawicieli wszyst-
kich narodów zamieszkujących pań-
stwo polskie, które zmagało się wówczas 
z dziedzictwem wielowiekowych zanie-
dbań i zniszczeń wojennych, skutkujących 
ogromnym zacofaniem cywilizacyjnym. 

Żydzi jako naród mieli więc takie samo 
prawo jak Polacy kierować się swoim 
zbiorowym interesem. Tym, czego Polacy 
mogli i powinni oczekiwać od Żydów na 
Kresach oraz gdziekolwiek indziej, były 
elementarna przyzwoitość – rozumiana 
jako powstrzymanie się od czynienia są-
siadom rzeczy podłych, niemoralnych, dla 
nich szkodliwych – oraz obywatelska lo-
jalność, pojmowana jako wyrzeczenie się 
działań przynoszących szkodę instytucjom 
państwa polskiego. Z tym zaś bywało róż-
nie. O ile bowiem nie sposób mówić ge-
neralnie o „żydowskiej zdradzie”, o tyle 
nie można nie powiedzieć, że przypadki 
krzywd doznawanych przez Polaków ze 
strony ich niektórych żydowskich sąsiadów 
były dość liczne, począwszy od donosów 
do milicji i NKWD, uczestnictwa w prze-
prowadzaniu aresztowań lub wywózek, os-
tentacyjnego witania, okazywania sympatii 
czy wspierania polityki władz sowieckich 
(np. czystek w oświacie i administracji).

Kilka przykładów pozwoli zobrazować 
te zjawiska. Od 18 do 20 września 1939 
roku w Grodnie doszło do starć między 
policją, Wojskiem Polskim i ludnością 
cywilną a bojówkami złożonymi z miej-
scowych zwolenników komunizmu na-
rodowości żydowskiej i (w mniejszym 
stopniu) białoruskiej, które próbowały 
wesprzeć atak sowieckich jednostek pan-
cernych szturmujących w tym czasie mia-
sto. Mimo stłumienia antypolskiej dywer-
sji miasto zostało zdobyte przez oddziały 

Armii Czerwonej. Wówczas prosowiecko 
nastrojeni Żydzi ruszyli wraz żołnierzami 
sowieckimi na ulice Grodna, wyszukując 
jego niedawnych obrońców lub osoby po-
dejrzane o sprzyjanie polskim władzom. 
Dotarli m.in. do domu Mirosława Kurczy-
ka, skąd wyciągnęli, a następnie rozstrze-
lali jego ojca – czterdziestopięcioletniego 
nauczyciela, który notabene nie brał udzia-
łu w obronie miasta. W tych dniach ofi arą 
rozstrzeliwań padło ponad stu mieszkań-
ców Grodna, w tym wielu jego obrońców.

Z kolei w położonym na Polesiu Da-
widgródku na czele lokalnych władz 
okupacyjnych stanęli Żydzi komuniści, 
którzy, jak zanotował autor jednej z ży-
dowskich ksiąg pamięci (wspomnień 
spisanych przez ocalałych z Holokau-
stu), „zapisali smutny rozdział w historii 
tego miasteczka”. Donosili do NKWD 
zarówno na Żydów – działaczy syjoni-
stycznych, jak i na Polaków oraz Biało-
rusinów. W rezultacie osoby oskarżone 
przez denuncjatorów były aresztowane 
i zsyłane do obozów pracy na Syberii. 
Poza komunistami w gronie donosicie-
li znaleźli się także przedstawiciele in-
nych odłamów społeczności żydowskiej, 
wywodzący się z wszystkich grup wie-
kowych i warstw społecznych. Z tego 
powodu, w miasteczku zapanowała at-
mosfera wzajemnej wrogości, nieufności 
i lęku przed władzą.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej, 
w miasteczku Lida na Nowogródczyź-
nie grupa operacyjna NKWD aresztowa-
ła osiemnastu przedstawicieli „elementu 
kontrrewolucyjnego”, do którego zaliczo-
no m.in. liderów i aktywistów przedwo-
jennych partii politycznych, wyższych 
urzędników państwowych i samorządo-
wych, agentów policji, działaczy związ-
ków zawodowych, instruktorów Związku 
Harcerstwa Polskiego, policjantów, na-
uczycieli i ziemian. Sukces tej operacji był 
możliwy w dużym stopniu dzięki miejsco-
wym funkcjonariuszom Milicji Obywa-
telskiej, którzy rekrutowali się przeważ-
nie z przedstawicieli ludności żydowskiej 
i – w mniejszym stopniu – białoruskiej. 
Milicjanci uczestniczyli w zatrzymywa-
niu podejrzanych osób, udzielali też nie-
zbędnych informacji na temat miejsco-

wych działaczy organizacji społecznych 
i politycznych, jak również środowiska 
urzędniczego, szkolnego i wojskowego.

Większość kresowych Żydów nie ko-
laborowała jednak bezpośrednio z wła-
dzą radziecką, lecz – tak jak każdy naród 
na Kresach – próbowała się przystoso-
wać do trudnych warunków sowieckiej 
okupacji. Stosunkowo nieliczni nato-
miast dopuszczali się czynów niemoral-
nych wobec Polaków i państwa polskie-
go, zwłaszcza w pierwszych miesiącach 
po agresji sowieckiej na Polskę. Zjawi-
sko żydowskiej kolaboracji z Sowieta-
mi opisują m.in. wspomniani badacze 
izraelscy, ukazując te fakty w szerokim 
kontekście ówczesnych wydarzeń, uła-
twiającym postrzeganie ich we właści-
wych proporcjach. W swoich pracach 
bardzo dokładnie przedstawiają stosu-
nek Żydów do Sowietów i Polaków. Pod-
kreślają przy tym, że jesienią 1939 roku 
znaczna część Żydów życzliwie odno-
siła się do zmian, które następowały za 
sprawą polityki okupacyjnej władzy. Ci 
zaś przedstawiciele społeczności żydow-
skiej, którzy weszli do instytucji systemu 
okupacyjnego, np. milicjanci, urzędni-
cy, pracownicy NKWD, pomagali nowej 
władzy w likwidowaniu instytucji pań-
stwa polskiego oraz eksterminacji jego 
elit. W owym czasie, z poduszczenia lub 
nakazu władz sowieckich, na Kresach 
doszło do fali aresztowań, szykan poli-
cyjnych (rewizji, zatrzymań, przesłuchań 
i pobić) oraz mordów, w których istotną 
rolę odegrali reprezentanci miejscowej 
ludności niepolskiej. Na terenie kreso-
wych miast i miasteczek byli to głównie 
Żydzi. Ofi arami tej akcji, która dotknę-
ła kilkanaście tysięcy osób, padli polscy 
ziemianie, policjanci, urzędnicy, wojsko-
wi, osadnicy wojskowi i nauczyciele, ce-
lem zaś było fi zyczne wyniszczenie miej-
scowych elit i zastąpienie ich nowymi, 
powołanymi przez władzę okupacyjną.

Przykładem zaangażowania niektórych 
kresowych Żydów w eksterminacyjną po-
litykę okupanta jest ich udział w sowiec-
kiej okupacji Wilna jesienią 1939 roku. 
Po zajęciu tego miasta (19 września) naj-
ważniejszym narzędziem władz okupacyj-
nych stała się Wileńska Gwardia Robot-
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nicza – formacja utworzona przez władze 
sowieckie do eliminowania przeciwników 
politycznych – która przez sześć tygodni 
okupacji Wilna przeprowadziła aresztowa-
nia co najmniej 560 przedstawicieli miej-
scowej inteligencji, przede wszystkim Po-
laków, ale również miejscowych Żydów 
i Białorusinów. Miała ona charakter wie-
lonarodowościowy, ale dominującą gru-
pę (ok. 80 proc.) stanowili przedstawicie-
le społeczności żydowskiej. Jej działania 
wywołały tak duże wzburzenie miejsco-
wej opinii publicznej i wzrost antysemity-

zmu, że z chwilą przekazania Wilna Litwie 
(28 października 1939 roku) wraz z wy-
cofującymi się jednostkami Armii Czer-
wonej wyjechali niemal wszyscy funkcjo-
nariusze Wileńskiej Gwardii Robotniczej 
oraz ok. 3 tys. miejscowych Żydów. Po 
wkroczeniu Litwinów, w Wilnie i na Wi-
leńszczyźnie doszło do kilkudniowych 
rozruchów antyżydowskich, z udziałem 
grupy miejscowych Polaków, którzy w ten 
sposób próbowali wziąć odwet na ludności 
żydowskiej za krzywdy doznane w czasie 
sowieckich rządów okupacyjnych.

Degradacja Polaków
Na postawę Polaków wobec Żydów i in-
nych narodów na Kresach wpłynęła prze-
de wszystkim polityka władz sowieckich, 
zwłaszcza w pierwszym okresie okupacji, 
tzn. do końca 1939 roku. To wówczas do-
szło do brutalnej depolonizacji tych tere-
nów, połączonej z eksterminacją polskich 
elit i degradacją Polaków – narodu dotych-
czas tam dominującego. Zepchnięcie ich 
do rangi obywateli drugiej (a może trze-
ciej) kategorii, ruina materialna polskie-
go ziemiaństwa, policjantów, urzędników, 
osadników wojskowych, duchownych – 
ukształtowały wśród ludności polskiej 
ogromne poczucie krzywdy i poniżenia, 
z którym kontrastowała względnie lep-
sza sytuacja społeczności żydowskiej. Po-
czątkowo była ona bowiem znacznie le-
piej traktowana niż Polacy, gdyż Sowieci 
chcieli w ten sposób zyskać przychylność 
ludności niepolskiej Kresów, a przez to 
czas i warunki potrzebne do zbudowania 
struktur władzy okupacyjnej. Miejscowi 
nie-Polacy, choć też niekiedy dotknięci 
różnorodnymi szykanami bądź represja-
mi – np. likwidacją prywatnego handlu 
i usług – lepiej przystosowali się do no-
wej rzeczywistości, korzystając z zapo-
trzebowania Sowietów na wykształcone 
kadry i niewykształconych biedaków, któ-
rymi można byłoby zapełnić niezliczo-
ne stanowiska w instytucjach ogromnie 
rozbudowanego aparatu okupacyjnego.

Z tym wiąże się kolejny mit powielany 
do dziś, mianowicie przekonanie, że to 
Żydzi „obsiedli wszystkie urzędy”. W rze-
czywistości władze sowieckie – zwłaszcza 
na początku swoich rządów – przeprowa-
dziły czystkę w administracji, usuwając 
większość urzędników Polaków, a następ-
nie zatrudniały w urzędach tych wszyst-
kich, na których nie spoczywało piętno 
związków z przedwojenną „pańską” Pol-
ską, najlepiej biednych i pokrzywdzonych 
przez dawne władze, a więc Białorusinów, 
Litwinów, Ukraińców, Żydów, ale też 
i Polaków. Tych ostatnich było najmniej, 
ale na niektórych terenach, np. etnicz-
nie polskiej zachodniej Białostocczyźnie 
i w regionie łomżyńskim, stanowili cał-
kiem sporą grupę kolaborantów. Mówiąc 
więc o nielojalnej postawie Żydów wobec Fo

t.
 A

IP
N



WYDARZYŁo SiĘ W XX WieKU46

Polski, trzeba pamiętać, że kolaboracja 
z Sowietami miała prawdziwie „między-
narodowy” charakter.

Użyteczni współpracownicy
Wbrew utartym opiniom, kresowi Polacy 
nie obwiniali o zdradę wyłącznie Żydów, 
dostrzegając także nielojalność i wrogość 
niektórych środowisk ludności białoru-
skiej, ukraińskiej czy litewskiej. Antyse-
mityzm ludności polskiej wzrósł wpraw-
dzie znacznie w omawianym okresie, ale 
wypływał z dość typowego i obecnego 
do dziś w różnych miejscach i okolicz-
nościach mechanizmu przenoszenia od-
powiedzialności za winy nielicznych na 
całą społeczność, którą owi złoczyńcy 
reprezentują. Dał się on także zaobser-
wować w latach 1939–1941 na innych 
obszarach okupowanych przez ZSRR, 
np. na Łotwie. Jak ustalił Dov Levin, po 
wkroczeniu Armii Czerwonej na Łotwę 
(15 czerwca 1940 roku) i włączeniu jej 
do ZSRR, wdzięczni za opiekę i zapew-
nienie awansu społecznego Żydzi licznie 
poparli rządy sowieckie. Zajęli przy tym 
wiele stanowisk w administracji, woj-
sku, partii komunistycznej, związkach 
zawodowych, milicji i Gwardii Robot-
niczej. Korzystali też masowo z możli-
wości kształcenia w szkołach średnich 
i na uniwersytetach. Mimo dystansu wo-
bec władz okupacyjnych ze strony wielu 
przedstawicieli społeczności żydowskiej, 
wśród ludności łotewskiej utarło się prze-
konanie o prosowieckiej postawie wszyst-
kich Żydów. Dokonana 13 i 14 czerwca 
1941 roku, tuż przed wybuchem wojny 
niemiecko-sowieckiej, czwarta wielka 
deportacja ludności ziem okupowanych 
w głąb ZSRR (której ofi arą padli zresztą 
także liczni przedstawiciele społeczno-
ści żydowskiej), prowadzona m.in. przy 
udziale żydowskich członków Komsomo-
łu, partii komunistycznej i Gwardii Robot-
niczej, wywołała wśród Łotyszy uczucia 
ogromnej wrogości do miejscowych Ży-
dów, których en bloc utożsamili ze znie-
nawidzonym systemem sowieckim.

Okres okupacji sowieckiej przyniósł 
pogorszenie relacji Polaków ze wszyst-
kim narodami polskich Kresów Wschod-
nich, tzn. stosunków polsko-białoruskich, 

polsko-litewskich, polsko-ukraińskich 
i polsko-żydowskich. Wynikająca z tego 
(wzajemna) wrogość do dziś zatruwa re-
lacje między tymi narodami. Możemy 
więc przewrotnie powiedzieć, że kola-
boracja ludności żydowskiej z władzą 
sowiecką, rozumiana jako działanie na 
szkodę innych współobywateli i insty-
tucji państwa polskiego, nie była zjawi-
skiem nadzwyczajnym, choć z różnych 
powodów bolesnym, i nie odróżniała się 
specjalnie od rozmaitych form wspiera-
nia okupanta sowieckiego przez przed-
stawicieli innych kresowych narodów. 
Różnice wynikały jedynie z roli, jaką 
każda społeczność odgrywała na tym te-
renie. Na przykład Białorusini – jako na-
ród chłopski, słabo wykształcony – byli 
wykorzystywani przez okupanta do opa-
nowania terenów wiejskich i zapełnienia 
niższych stanowisk w administracji, Ży-
dzi zaś, z racji wyższego poziomu wy-
kształcenia i doświadczenia, dostarczali 
kadr kierowniczych i urzędniczych oraz 
pracowników służby zdrowia, wymiaru 
sprawiedliwości, handlu czy przemysłu. 
Kolaboracja ta była jednak zjawiskiem 
rzeczywistym, szkodzącym obywatelom 
polskim (w tym zwłaszcza Polakom), 
choć nie tak powszechnym, jak się to do 
niedawna uważało.

Kolaboranci Sowietów stanowili na-
rzędzie totalitarnego państwa sowieckie-
go, które nie liczyło się z interesami grup 
społecznych, wspólnot narodowych czy 
pojedynczych osób. W warunkach dykta-
tury totalitarnej te same osoby mogły być 
(i często były) zarówno katami, jak i ofi a-
rami, w zależności od ich postępowania 
lub zmian polityki państwa. Celem Sta-
lina i jego współpracowników było bo-
wiem ukształtowanie „narodu radzieckie-
go”, pozbawionego jakichkolwiek – poza 
wymaganymi przez nich – właściwości. 
W rzeczywistości sowieckiej nikomu nie 
przysługiwały żadne realne prawa, a naj-
bezpieczniejszą postawą wydawało się 
przystosowanie do jej trudnych, niekiedy 
wręcz nieludzkich warunków. Uczestni-
ków czynnego oporu było wówczas nie-
wielu, ci zaś, którzy nie chcieli przyjąć re-
guł narzuconych przez okupanta, często 
kończyli na Syberii lub przed plutonem 

egzekucyjnym. Jest jednak prawdą to, że 
postawa oporu wobec polityki okupanta 
była najszerzej rozpowszechniona wśród 
Polaków i Ukraińców, a postawa przysto-
sowania do jej warunków – wśród Biało-
rusinów i Żydów.

Odwet ‘41
Gdy w czerwcu 1941 roku niespodziewa-
nie wybuchła wojna niemiecko-sowiecka 
i Armia Czerwona pospiesznie wycofała 
się z Kresów, „kresowy kocioł” narodów 
eksplodował. Stosunki narodowościo-
we były tam już tak złe, że dominowało 
pragnienie odwetu na wszystkich zwo-
lennikach władzy okupacyjnej. Kolabo-
ranci Sowietów byli zaciekle tropieni, 
linczowani, gwałceni, mordowani lub 
przekazywani niemieckim władzom, co 
najczęściej kończyło się dla nich śmier-
cią. Ta fala przemocy zrodziła się sponta-
nicznie i dotykała przedstawicieli wszyst-
kich narodów zamieszkujących obszary 
okupowane dotąd przez ZSRR. Niemniej 
od Łotwy przez Białoruś i Ukrainę aż po 
Besarabię to właśnie ludność żydowska 
była najczęściej utożsamiana z okupantem 
sowieckim i obwiniana za jego zbrodnie, 
a przez to najokrutniej prześladowana. To-
talitarna III Rzesza wykorzystała te na-
stroje do własnych, zbrodniczych celów. 
Komanda niemieckiej policji bezpieczeń-
stwa i SS bez większego trudu inspirowały 
wówczas, a niekiedy wręcz prowokowały, 
masowe pogromy i mordy na Żydach. Na 
dużą skalę uczestniczyli w nich przedsta-
wiciele społeczności litewskiej i ukraiń-
skiej, na mniejszą zaś – polskiej (m.in. 
w Jedwabnem i Radziłowie) i białoruskiej. 
Na przykład tylko w czasie pierwszych 
trzech tygodni okupacji niemieckiej na-
cjonaliści ukraińscy wraz z Niemcami 
wymordowali ok. 12 tys. galicyjskich 
i wołyńskich Żydów. Te masowe zbrod-
nie zwiastowały erę „ostatecznego roz-
wiązania kwestii żydowskiej” oraz śmierć 
5,5 mln europejskich Żydów.

dr hab. Marek Wierzbicki – historyk i politolog, 
pracownik delegatury radomskiej Oddziałowego Biura 
Edukacji Publicznej IPN w Lublinie, profesor nadzwy-
czajny KUL, autor m.in. książki Polacy i Żydzi w zaborze 
sowieckim. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach 
północno-wschodnich II RP pod okupacją sowiecką 
(1939–1941) (2007)
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UUrząd gminy, solidny dziewięt-
nastowieczny kościół, neogo-
tycki pałac Platerów i… to 
w zasadzie wszystko. Bliżyn 

jest dwutysięczną wsią w województwie 
świętokrzyskim (wcześniej kieleckim). 
W tej miejscowości, niewyróżniającej 
się niczym szczególnym, w połowie lat 
osiemdziesiątych zaczęły się pojawiać 
duże ilości ulotek antykomunistycznych, 
odezw, napisów i różnego rodzaju „ak-
cje” ośmieszające ówczesne władze.

Wszystko to było dziełem czterooso-
bowej grupy chłopców – określmy ich 

Uparci amatorzy
Marzena Grosicka

Schyłek PRL. Czterej uczniowie przez kilka lat grają na nosie 
komunistycznej władzy. Miejsce akcji: prowincjonalny Bliżyn.

umownie jako grupę bliżyńską, choć 
sami nigdy nie nadali sobie żadnej na-
zwy. Byli to: Grzegorz Jasiński, Krzysz-
tof Kowalik, Krzysztof Pióro i Zbigniew 
Wolski, wówczas uczniowie okolicznych 
szkół średnich. Znali się od podstawów-
ki, razem dorastali. Kiedy mieli po 17 lat, 
zajęli się działalnością opozycyjną. Nie 
mieli doświadczenia konspiracyjnego, 
ale – jak sami mówią – wychowywali 
się w rodzinach przywiązanych do tra-
dycji chrześcijańskich, w których pano-
wała niechęć do komunizmu. Miejscem, 
w którym spotykali się z osobami o tych 

samych poglądach, był kościół św. Józe-
fa Robotnika w Skarżysku-Kamiennej, 
gdzie w drugą niedzielę każdego mie-
siąca odbywały się msze za ojczyznę.

Głównym celem grupy bliżyńskiej było 
szydzenie z Polskiej Zjednoczonej Par-
tii Robotniczej. Jasiński, Kowalik, Pióro 
i Wolski nie pisali górnolotnych tekstów, 
nie mieli profesjonalnych urządzeń poli-
grafi cznych, a mimo to przez długi czas 
naigrywali się z komunistów. Ich spo-
sób działania był prosty, ale skuteczny.

Na wesoło i na poważnie
Początek działalności grupy bliżyńskiej to 
połowa roku 1984 i odbywające się wów-
czas wybory do rad narodowych. Chłopcy 
pozdejmowali wydrukowane wcześniej 
obwieszczenia z nazwiskami kandydatów 
na radnych w gminie Bliżyn, a potem po-
dopisywali im nowe personalia i funkcje. 
Umieścili tam również towarzyszy, któ-
rzy byli lepiej „uświadomieni klasowo”, 
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dali okulary lub kapelusz oraz nosili 
starą, zbyt dużą odzież. Po dokonaniu 
takiej charakteryzacji najpierw śmiali 
się z siebie nawzajem, a dopiero później 
przystępowali do działania.

W noc poprzedzającą dzień Wszyst-
kich Świętych 1984 roku na miejscowym 
cmentarzu został rozwieszony duży trans-

wpisując nowe profesje, np. konfi dent, 
ormowiec, donosiciel. Plakaty opatrzo-
no tytułem „Najlepsi z najlepszych”. Na 
kilku obwieszczeniach chłopcy dopisali 
tekst, który powodował szczególne roz-
bawienie wśród czytających: „za udział 
w wyborach Patriotyczny Ruch Odrodze-
nia Narodowego przydzieli dodatkowo 
1 kg cukru każdej kobiecie w ciąży po-
wyżej 80-tego roku życia!”.

Jeszcze w 1984 roku grupa bliżyńska 
zaczęła przygotowywać ulotki, transpa-
renty, malować hasła. Chłopcy nawiązali 
kontakt z Bogdanem Rysiem – byłym 
przewodniczącym Delegatury NSZZ 
„Solidarność” w Skarżysku. Był on dla 
czterech uczniów wsparciem i tylko on 
wiedział, czym się zajmowali. Dzięki 
temu nie dali się złapać i przez kilka lat 
grali na nosie komunistycznej władzy.

Jedną z najbardziej spektakularnych 
akcji, które zorganizowali, było poma-
lowanie sowieckiego czołgu T-34, sto-
jącego przy ulicy Staszica w Bliżynie. 
Ten dumny pomnik miał zostać uroczy-
ście odsłonięty, ku uciesze miejscowych 
działaczy PZPR, w czterdziestą rocznicę 
ogłoszenia Manifestu PKWN. W noc po-
przedzającą to ważne wydarzenie chłop-
cy z grupy bliżyńskiej ozdobili pomnik 
oryginalnymi malowidłami, wykorzy-
stując wypełnione jaskrawą farbą żarów-
ki i wydmuszki. Władzom trudno było 
usunąć malowidła w tak krótkim czasie, 
więc wczesnym rankiem 22 lipca czołg 
został w pośpiechu pomalowany na kolor 
jasnozielony. Prawdopodobnie tylko taka 
farba w tym momencie była dla towarzy-
szy dostępna. Pomnik w dniu ofi cjalnego 
odsłonięcia wyglądał zatem dość niety-
powo – nie przypominał czołgu, lecz ra-
czej pojazd kosmiczny.

Członkowie grupy wspominają, że 
akcja ta należała do najbardziej ryzy-
kownych, ponieważ teren był dobrze 
oświetlony. Ustalili jednak, że aby nie 
powodować niepotrzebnego zamiesza-
nia, będą spokojnie spacerować pobli-
ską ulicą, a w razie zagrożenia uciekać 
w zadrzewienie płynącej w pobliżu rze-
ki Kamiennej. Przed każdą akcją sta-
rannie sprawdzali teren. By uniknąć 
rozpoznania, przyklejali wąsy, zakła-

parent, długi na jakieś trzy metry – była to 
biało-czerwona fl aga z napisem „Solidar-
ność”. Sprawnie wspinający się na drzewa 
młodzi ludzie zamocowali ją na wysoko-
ści kilku metrów, między dwoma kona-
rami. Władze miały problem z usunię-
ciem transparentu, wisiał więc przez kilka 
godzin, dzięki czemu mogli go zobaczyć 
licznie przybywający na cmentarz miesz-
kańcy Bliżyna. Funkcjonariusze Służby 
Bezpieczeństwa zażądali od miejscowe-
go proboszcza, formalnie sprawującego 
nadzór nad cmentarzem, aby zdjął fl agę, 
ale on stwierdził: „Nie ja ją wieszałem 
i ja nie będę jej zdejmował”. Oczywiście, 
sprawcy tego wyczynu byli poszukiwani, 
jednak podejrzenia skierowano na nie-
właściwą osobę i nikt nie został ukarany.

Jeszcze w tym samym roku grupa 
bliżyńska rozpoczęła druk ulotek. Po-
czątkowo były robione przez kalkę na 
tzw. przebitkę. Później chłopcy przygo-
towywali specjalne stemple. Najpierw 
na gumie od dętki rowerowej wykony-
wano szkic. Następnie wycinano go ży-
letką albo skalpelem, po czym nakle-
jano tę „wycinankę” butaprenem na 
zwykłą deskę. Za farbę drukarską służył 
tusz do stempli biurowych, kupowany 
legalnie w sklepie. Papier pozyskiwano 
z zeszytów szkolnych, ciętych na pro-
wizorycznej gilotynie. Pierwsze ulotki 
były duże i niezbyt praktyczne. Dopiero 
późniejsze partie wykonywano z kartek 
zeszytowych formatu A5, dzielonych na 
trzy lub cztery części.

ARTYKUŁ POWSTAŁ W RAMACH 
OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU BADAWCZEGO
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Chłopcy przygotowywali ulotki naj-
częściej w piwnicy niewykończonego 
domu na terenie Bliżyna albo w swoich 
domach, pod nieobecność bliskich. 
Odbijanie odbywało się na dużym, 
gładkim stole, na którym pieczątki do-
brze odciskały swój wzór na papierze. 
Praca była podzielona na dwie części. 
Jedna grupa robiła awers, druga rewers. 
Z czasem chłopcy doszli do takiej wpra-
wy, że w ciągu trzech godzin potrafi li 
wyprodukować ponad tysiąc dwustron-
nych ulotek. Nakład w poszczególnych 
akcjach dochodził nawet do 4 tys. sztuk.

Koncepcje plastyczne były najczęściej 
pomysłami autorskimi, ale zdarzało się, 
że czerpano inspiracje z takich pism jak 
„Tygodnik Solidarność”. Pierwsze ulot-
ki (z 1984 roku) były związane z zabój-
stwem ks. Jerzego Popiełuszki przez funk-
cjonariuszy SB. Chłopcy przygotowali też 
stempel z wizerunkiem orła w koronie i na-
pisem „Solidarność” oraz ulotkę „Solidar-
ność zwycięży”. Pieczątki były wykorzy-
stywane wielokrotnie przez kolejne lata.

Następne wzory pochodzą już z roku 
1985 – „100 Jaruzeli”, stempel z na-
pisem „Towarzysze wszystkich komi-
tetów łączcie się” i wizerunkiem koś-
ciotrupa z fl agą PZPR. W tym okresie 
wykonano też wzór ulotki przedstawia-
jącej telewizor z tekstem „kłamsTVo”, 
pieczątkę „Solidarność Bliżyn” z ko-
twicą Polski Walczącej oraz stempel
„Trucizna! Denaturat rządowy”.

Kolejny wzór, jeden z najbardziej 
skomplikowanych pod względem gra-
fi cznym, został wykonany w 1986 roku 
z okazji X Zjazdu PZPR. Przedstawiał 
delegatów, tj. diabła z widłami, świnię 
podpisaną Jan Rem (pseudonim uży-
wany przez rzecznika rządu Jerzego 
Urbana) oraz kościotrupa niosącego 
sztandar partii. Na rewersie widniał 

nych latach, aby upamiętnić 
ks. Popiełuszkę. W 1985 
roku przed dniem Wszyst-
kich Świętych chłopcy wy-

konali tablicę z modlitwą za zamordowa-
nego kapłana. Rok później wkopali na 
cmentarzu symboliczny krzyż. Powiesili 
na nim sznur konopny z przywiązany-
mi kamieniami pomalowanymi czerwo-
ną farbą, symbolizującą krew ofi ar ter-
roru komunistycznego. Na kamieniach 
tych znalazły się daty przypominające 
ważne wydarzenia z najnowszej histo-
rii Polski: 1956, 1970, 1981. Na krzyżu 
cmentarnym umieszczono kotwicę Polski 
Walczącej, której jedna połowa była po-
malowana na biało, a druga na czerwo-
no. W 1987 roku na cmentarzu pojawi-
ły się ulotki z apelem o zapalenie świec 
pod krzyżem cmentarnym i uczczenie 
w ten sposób pamięci ks. Popiełuszki. 
Reakcja mieszkańców była bardzo 
pozytywna – zapalono tyle świec, że 
wieczorem trudno było przejść obok 
krzyża, który zajmował wówczas cen-
tralne miejsce na cmentarzu. W na-
stępnych latach w okresie poprzedza-
jącym 1 listopada teren cmentarza był 
objęty szczególnym nadzorem ubra-
nych po cywilnemu funkcjonariuszy SB.

W 1985 roku grupa wykonała sa-
modzielnie i postawiła przy bliżyń-
skim kościele św. Ludwika (od strony 
ul. Kościuszki) brzozowy krzyż. Był 
on na tyle duży i ciężki, że musiały go 
nieść cztery osoby. Chłopcy przygoto-
wali go wcześniej i ukryli w krzakach za 
świątynią. Trzeba zaznaczyć, że naprze-
ciwko tego miejsca znajdował się po-
sterunek milicji. Krzyż został wkopany 
przed Wielkanocą w wyeksponowanym 
miejscu, na trasie procesji kościelnych. 
Na jego ramionach zawieszono fl agę 
narodową oraz umieszczono tabliczkę 
z cytatem z pieśni Modlitwa obozowa: 
„Boże, skrusz ten miecz, co siecze kraj! 
Do wolnej Polski nam powrócić daj!”. 
Na uczestnikach procesji rezurekcyjnej 
widok ten wywarł ogromne wrażenie.

Innym razem, chcąc przywitać idą-
cą przez Bliżyn suchedniowską grupę 
pielgrzymki do Częstochowy, chłopcy 
namalowali na jezdni drogi krajowej 

napis „Njeh rżyie X Ziast”. Powstała 
też pieczątka z tonącą łódką i napisem 
„Panie generale, widzę ostatnią deskę 
ratunku. Rząd tonie w kryzysie”.

Akcje na cmentarzu w Bliżynie przy 
ul. Piaskowej prowadzono także w kolej-

MŁODZIEŻ KONTRA WŁADZA
W latach osiemdziesiątych młodzieżowa opozycja antykomunistyczna nie 
była zjawiskiem marginalnym. Grup takich jak bliżyńska działało w tym czasie 
wiele. Marek Wierzbicki, autor książki Ostatni bunt. Młodzieżowa opozycja 
polityczna u schyłku PRL 1980–1990. Fakty, konteksty, interpretacje, podaje, 
że funkcjonowało wtedy co najmniej czterysta pozasystemowych organizacji, 
grup, ruchów i środowisk tworzonych przez młodych ludzi, w tym tak znaczące 
jak Niezależne Zrzeszenie Studentów i Federacja Młodzieży Walczącej. 
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Lecha Wałęsy. Zadanie było ryzykow-
ne, gdyż teren wokół kościoła był pa-
trolowany przez milicjantów. Grzegorz 
Jasiński wspomina, że była to mroź-
na, bezśnieżna noc, a rozsypane ulotki 
utworzyły biały dywan na ulicy i chod-
nikach. Wśród wiernych opuszczają-
cych kościół widać było zadowolenie 
z życzeń świątecznych od „podziemia 
bliżyńskiego” w takiej właśnie formie.

Jednym z bardziej pomysłowych 
przedsięwzięć było wpuszczenie na za-
lew w Bliżynie łódki z kukłą człowieka 
ubranego na zielono, który trzymał tab-

liczkę z napisem „ZOMO”. Człon-
kowie grupy uważają dziś, że był to 
jeden z ich najzabawniejszych wy-
bryków, kpiący z organów „władzy 
ludowej”. Niestety nie zachowało 
się zdjęcie, a o akcji dowiadujemy 
się tylko ze wspomnień.

Zdarzały się w działalności gru-
py bliżyńskiej także niebezpiecz-
ne chwile, kiedy jej członkowie 

byli dosłownie o włos od za-
trzymania. Tak było m.in. pod-
czas wywieszania w gablocie 
miejscowego kina „Milenium” 
plakatu z zapowiedzią poka-
zu fi lmów radziec kich. Wcześ-

nr 42 duże napisy „Solidarność wita”, 
„Solidarność zwycięży”, „Wolność i So-
lidarność”. W miejscowości Bugaj na 
rosnących tam przydrożnych drzewach 
wykonano napis „Solidarność”. Reakcja 
uczestników pielgrzymki na takie akcje 
była bardzo pozytywna. Mówili między 
sobą, że zaczynają z optymizmem pa-
trzeć w przyszłość, i na widok tych haseł 
odmawiali modlitwę  za wolną Polskę.

Akcje ulotkowe chłopcy planowa-
li zwykle w okresach poprzedzających 
święta kościelne oraz rocznice patriotycz-
ne: 11 Listopada czy święto Konstytucji 
3 Maja. Nie było to jednak regułą.

Jedna z akcji została przepro-
wadzona na przełomie czerwca 
i lipca 1986 roku. W niedzielę 
w nocy chłopcy rozrzucili w kil-
ku miejscach dużą liczbę ulo-
tek. Chcieli, aby w poniedzia-
łek rano ludzie idący do pracy 
mogli wziąć je ze sobą. Akcja 
ta była szeroko komentowa-
na przez mieszkańców Bliżyna, 
m.in. w autobusach i pociągach. 
Nie umknęła ona także uwadze SB.

Bezsilna bezpieka
Latem 1986 roku Służba Bezpie-
czeństwa wszczęła Sprawę Ope-
racyjnego Sprawdzenia o krypto-
nimie „Amator”. Stało się to po 
otrzymaniu zgłoszenia o ulotkach znale-
zionych we wtorkowy ranek 1 lipca przy 
ul. Kościuszki w Bliżynie. Było ich około 
stu – „100 Jaruzeli” i „Trucizna! Denaturat 
rządowy”. Kolejne partie, („100 Jaruzeli”, 
„kłamstwTVo”, i „Njeh rżyie X Ziast”), 
w sumie ponad 700 sztuk, znaleziono 21 
i 22 września w pobliżu zakładu „Poli-
farb”, ośrodka zdrowia, przystanku MPK, 
kościoła i liceum w Bliżynie.

Funkcjonariusze SB – z pomocą agen-
tury – próbowali ustalić, kto przygotowuje 
i kolportuje ulotki. Typowali zarówno by-
łych działaczy NSZZ „Solidarność”, jak 
i rodziny członków podziemia z okresu 
II wojny światowej. Na celowniku znala-
zły się osoby o uzdolnieniach artystycz-
nych, głównie uczniowie klas plastycznych 
miejscowego liceum, a także pracownicy 
„Polifarbu”, którzy mogli mieć dostęp do 

farb, niezbędnych do druku ulotek czy wy-
konywania napisów. Sprawdzano też lu-
dzi niepracujących i potencjalnie mających 
nadmiar wolnego czasu oraz tych, którzy 
w przeszłości weszli w konfl ikt z prawem.

Wszystkie tropy bezpieki okazały się 
fałszywe. Przeprowadzone rozmowy 
„wyjaśniająco-ostrzegawcze” nie przy-
niosły rezultatów. Doniesienia tajnych 
współpracowników też nie były trafne. 
Po niecałym roku dochodzenie postano-
wiono zamknąć. We wniosku o zakoń-
czenie sprawy operacyjnego sprawdzenia 
„Amator” z 5 marca 1987 roku napisano, 

że „realizacja zapla-
nowanych przedsię-
wzięć operacyjnych 
nie doprowadziła do 
ujawnienia osób wy-
konujących i kolpor-
tujących ulotki”.

Członkowie  grupy 
bliżyńskiej, nieświado-
mi tego, że SB usilnie 
próbowała ich namie-
rzyć, spokojnie działali 
dalej. Na uwagę zasłu-
guje akcja przeprowadzo-
na w Wigilię 1986 roku. 
Podczas pasterki rozrzu-
cono na terenie Bliżyna 
ok. 4 tys. kartek z życze-
niami świąteczno-nowo-
rocznymi i wizerunkiem 
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niej chłopcy zdjęli ów plakat i nieco 
go zmienili, w rolach głównych ob-
sadzając gen. Jaruzelskiego, Gierka, 
Lenina, Breżniewa i innych. Podjechała 
tam wówczas milicyjna suka. Człon-
kom grupy udało się uniknąć wpadki, 
bo wiarygodnie udawali, że czytają 
oryginalne plakaty kinowe, a milicjan-
ci nie zauważyli niczego podejrzanego 
w ich zachowaniu.

Kolejne stresujące zdarzenie mia-
ło miejsce w domu Zbigniewa Wol-
skiego. W Zakładach Metalowych 
„Mesko” w Skarżysku-Kamiennej, 
gdzie jako wartownik był zatrudnio-
ny jego ojciec, zaginął pocisk rakieto-
wy. W związku z tym u pracowników 
dokonywano przeszukań. Ostatecznie 
rewizji u Wolskich nie przeprowadza-
no, bo w miarę rozsądny funkcjonariusz 
stwierdził, że nie będzie przecież rakie-
ty szukał w szufl adach, i tylko podpisa-
no protokół. Łut szczęścia sprawił więc, 
że SB nie natrafi ła na ukryte w miesz-
kaniu ulotki i stemple.

Chłopcy byli wówczas uczniami szkół 
średnich i mieli świadomość, że w razie 
aresztowania o dalszej nauce musieli-
by zapomnieć. Odczuwali jednocześnie 
ogromną satysfakcję, np. kiedy spotykali 
się z rodziną bądź znajomymi, którzy po-
kazywali im ulotki zebrane w Bliżynie. 
Najbliżsi nie mieli wówczas pojęcia, kim 
są ich twórcy! Któregoś roku, rankiem 
1 listopada, ojciec Zbigniewa Wolskiego 
oznajmił mu z pretensją, że kiedy zano-
sił na groby kwiaty, znalazł ulotki, i że 
„tam takie ważne rzeczy się dzieją, a on 

jeszcze śpi”. Nie wiedział, że to właśnie 
jego syn je przygotował i w nocy rozrzu-
cił na cmentarzu.

W 1987 roku chłopcy zostali wezwani 
do odbycia zasadniczej służby wojsko-
wej. Od tego czasu już tylko sporadycz-
nie prowadzili swoje akcje, ale to właśnie 
wówczas SB założyła kolejną sprawę, 
tym razem o kryptonimie „Uparty”. Jej 
podstawą było odnalezienie 25 sierpnia 
tego roku na terenie Bliżyna dużej licz-
by ulotek. Było ich aż 1795, w tym 1760 
sztuk wykonanych metodą pieczątki 
z karykaturą ośmieszającą gen. Jaruzel-
skiego, partię i rząd. Znaleziono też ulot-

kę zupełnie innego 
typu – nawołującą 
do pisania petycji 
oraz organizowa-
nia akcji protesta-
cyjnych w związku 
z budową elektro-
wni jądrowej „War-
ta” w Klempiczu. 
Nie została ona jed-
nak wykonana przez 
chłopców z Bliżyna, 
lecz jedynie odnalezio-
na w tej miejscowości.

Po raz drugi ruszyła machina 
biurokratyczna. Ponownie podjęto 
różnorakie działania zmierzające do 
odnalezienia osób, które przygoto-
wują i kolportują ulotki. Poszukiwa-
nia sprawców trwały, a tymczasem 
uparci członkowie grupy bliżyńskiej 
1 i 2 listopada tego roku znów roz-
rzucili swoje ulotki, tym razem „So-
lidarność – Popiełuszko”. 25 lipca 
1988 roku – czytamy w materiałach 
SB – „ponownie ujawniono 368 sztuk 
ulotek, odpowiednio 315 szt. i 57 szt. 
o treści i wymiarach identycznych jak 
w roku ubiegłym oraz 38 nowych ulo-
tek o treści »Solidarność – Zwycięży«”.
Esbecy podjęli „czynności sprawdza-

jące”, polegające na typowaniu ewen-
tualnych twórców i kolporterów ulotek 
oraz kontrolowaniu osób przebywa-
jących czasowo na terenie Bliżyna. 
W poszukiwania włączono też agen-
turę, ale i tym razem nic to nie dało. 
20 października 1989 roku „z uwagi 
na niewykrycie sprawców kolportażu 
ulotek” i ówczesną sytuację społecz-
no-polityczną sprawa o kryptonimie 
„Uparty” została zakończona i złożona 
do archiwum. Stało się to już po powo-
łaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego.

Rok 1989 przyniósł wielkie zmiany 
i upragnioną wolność dla Polski i Pola-
ków. Władza leżała na ulicy, wielu opo-
zycjonistów zrobiło karierę polityczną 
i choć członkowie grupy bliżyńskiej dzia-
łali w zakładowej Solidarności, to nikomu 
nie pochwalili się swoimi młodzieńczy-
mi wyczynami. Zawsze jednak trzyma-
li się razem. Ukończyli te same studia, 
a obecnie wszyscy są pracownikami ko-
lei w Skarżysku-Kamiennej. Ujawnili 
się dopiero kilka lat temu. Impulsem do 
tego stała się wystawa dotycząca oporu 
i opozycji w regionie świętokrzyskim, 
przygotowana przez kielecką Delegaturę 
IPN. Pokazano tam bowiem produkowa-
ne przez nich ulotki, odnalezione w ak-
tach Służby Bezpieczeństwa. Na wystawie 
nie podano nazwisk twórców ani kolpor-
terów. SB nigdy ich nie ustaliła.

Marzena Grosicka – historyk, pracownik 
kieleckiej Delegatury Oddziałowego Biura Edukacji 
Publicznej IPN w Krakowie

IPN
projekt
centralny

badawczy

Opozycja w Polsce 
1976-1989. 

Encyklopedia 
Solidarności
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WWpiątek 22 lutego 2008 roku zatelefonowano do 
mnie z telewizji, zapraszając na poniedziałek 
rano do studia na dyskusję o fi lmie Katyń w re-
żyserii Andrzeja Wajdy. W kraju fi lm był już od 

dawna znany; tym razem bezpośrednią przyczyną planowanej 
rozmowy była jego nominacja do Oscara w kategorii „najlep-
szy fi lm nieanglojęzyczny”. Sprawa ewentualnego wyróżnienia 
polskiego dzieła tą słynną nagrodą miała się defi nitywnie roz-
strzygnąć w nocy z niedzieli na poniedziałek. Towarzyszył temu 
w Polsce pewien medialny szum, przypominający to wszystko, 
czego kilka tygodni temu byliśmy świadkami przy okazji fi lmu 
Ida w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Wszelako było jasne, że 
gdy rankiem 25 lutego 2008 roku będziemy rozmawiać o Katy-
niu, będziemy już wiedzieć, czy został uhonorowany Oscarem.

Gdy jechałem do studia telewizyjnego, zastanawiałem się 
nad tym, czy mam się zdobyć na odwagę i powiedzieć pub-
licznie, co myślę o całym tym zamieszaniu. Wiedziałem, że 
moje przemyślenia nie bardzo mieszczą się w ramach popraw-
ności politycznej. Ostatecznie, w audycji emitowanej na żywo 
stwierdziłem, że w głębi duszy wcale się nie dziwię, że fi lm 
Wajdy nie otrzymał Oscara. Przy okazji postawiłem hipotezę, 
że gdyby taki sam fi lm, w takiej samej obsadzie aktorskiej, 

według takiego samego scenariusza, z takimi zdjęciami, mu-
zyką, scenografi ą, plenerami itd. zrealizował reżyser rosyjski 
(np. Nikita Michałkow), to miałby bardzo dużą szansę na tę 
nagrodę. Jednak Polak musiałby raczej nakręcić – w podobnej 
naturalistycznej konwencji, równie uczciwy jak Katyń – fi lm 
np. o Jedwabnem lub pogromie kieleckim. Nikt tego otwarcie 
nie głosił, ale w świecie (naturalnie nie zawsze i nie dotyczy to 
wszystkich) premiuje się raczej krytyczne mówienie o swoich, 
a nie o obcych. Za bardziej poruszające, a zarazem uczciwsze 
intelektualnie i moralnie uznaje się zwykle sytuacje, w których 
o konkretnych zbrodniach opowiadają raczej rodacy ich spraw-
ców niż ofi ar. W telewizyjnej dyskusji ten wątek nie został do-
strzeżony, a w każdym razie nikt go nie podjął.

Nie tylko Katyń
Muszę tutaj zaznaczyć, że jestem zdania – czemu zresztą pub-
licznie wielokrotnie dawałem wyraz – iż w wymiarze doczes-
nym życie każdego pojedynczego człowieka jest największą 
wartością. Dlatego nie uważam, by ktoś, kto zabił dwa miliony 
ludzi, był gorszy od tego, który zabił „tylko” milion: obaj są 
zbrodniarzami, obaj ponoszą odpowiedzialność za ludobójstwo. 
Równocześnie jest oczywiste, że dla każdej rodziny zawsze 
najważniejszy jest los bliskich. Zwykle jest też tak, że znacz-
nie bardziej porusza nas historia konkretnego człowieka, który 
jest czyimś synem, bratem, mężem czy ojcem niż – trudne do 
ogarnięcia – losy wszystkich ofi ar danej zbrodni. Łatwiej jest 
nam emocjonalnie utożsamiać się z czyimiś jednostkowymi 
losami i na swój sposób przeżywać je osobiście.

Należy więc stwierdzić, że dla nas, Polaków – zwłaszcza 
w sytuacji, gdy przez dziesięciolecia wypychany był w sferę 
historycznego niebytu – Katyń (traktuję tę nazwę także w sen-
sie umownym, jako określenie różnych miejsc kaźni naszych 
rodaków w Związku Radzieckim) oprócz znaczenia realnego 
miał przez lata i ma nadal także wymiar symboliczny, nie-
mal religijny. Ale naukowa rzetelność i pragnienie pozostania 

Katyń
Jerzy eisler

Film o Zbrodni Katyńskiej był w Polsce jednym 
z najbardziej wyczekiwanych. Z oczywistych wzglę-
dów nie mógł powstać w PRL. Trudniej zrozumieć, 
dlaczego nie został nakręcony również w pierw-
szym piętnastoleciu III Rzeczypospolitej.
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w zgodzie z faktami, przy całym szacunku dla wszystkich pol-
skich ofi ar stalinizmu i dla każdego pojedynczego człowieka, 
nakazują stwierdzić, że Józef Stalin i jego zbrodniczy reżim 
takich „Katyniów” (rozumianych właśnie jako miejsce kaź-
ni!) obywatelom ZSRR zgotowali nieporównanie więcej. Nie 
piszę tego, żeby w jakimkolwiek stopniu minimalizować zna-
czenie polskich ofi ar stalinizmu. Chcę tylko powiedzieć, że 
w ZSRR dokonano ludobójstwa na wręcz niewyobrażalną skalę 
– rozmaite szacunki dotyczące całkowitej liczby ofi ar wahają 
się od dwudziestu do pięćdziesięciu milionów! Ta gigantycz-
na różnica jest m.in. wynikiem przyjmowania różnych metod 
liczenia i uwzględniania bądź nie ofi ar głodu na Ukrainie, a tak-
że przynajmniej części ofi ar wojny z Niemcami (np. cywilnej 
ludności Leningradu zmarłej z głodu, zimna, chorób w czasie 
niemal dwuipółletniej blokady miasta). Wątpię zresztą, czy 
kiedykolwiek poznamy precyzyjne dane.

Bezpieczny jak jeniec?
Zanim przejdę do fi lmu, warto jeszcze spróbować odpowiedzieć 
na pytanie, w jakim stopniu Zbrodnia Katyńska była czymś wy-
jątkowym i niezwykłym w dziejach wojen. Nie idealizując epok 

wcześniejszych, kiedy to jeńców wojennych spotykał różny los, 
należy stwierdzić, że – począwszy od 1864 roku – przez przyję-
cie kolejnych konwencji genewskich i haskich zrobiono sporo 
dla uczynienia wojny „bardziej humanitarną”, m.in. gwarantu-
jąc osobiste bezpieczeństwo jeńcom wojennym. Dzisiaj infor-
macje mówiące o zabijaniu jeńców, choć naturalnie poruszają 
nas i budzą sprzeciw, tak naprawdę nikogo specjalnie już nie 
dziwią – „przywykliśmy” bowiem do tego typu bestialstwa. Co 
więcej, w praktyce już zapomnieliśmy o tym, że przed rokiem 
1939 poddający się żołnierz nie musiał drżeć o własne bezpie-
czeństwo. Jeniec wojenny, a zwłaszcza ofi cer, to był ktoś, komu 
nie wolno było zrobić krzywdy. Biała fl aga czy ręce podniesione 
do góry w geście kapitulacji zwykle pozwalały zachować życie.

Zmieniło się to radykalnie w czasie II wojny światowej za 
sprawą Niemców i właśnie Sowietów, ale w latach 1939–1940 
polscy ofi cerowie i funkcjonariusze państwowi w Kozielsku, 
Ostaszkowie i Starobielsku mieli wszelkie prawo czuć się bez-
piecznie i uważać, że nic złego im nie grozi. Dlaczego zatem 
zginęli i czy musieli zginąć? Wszystko na to wskazuje, że los 
polskich jeńców w Związku Radzieckim został przesądzony 
dość szybko, chyba już jesienią 1939 roku. Trudniej jest jed-
nak odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało. Historycy 
i publicyści próbowali udzielać różnych odpowiedzi. Mówio-
no więc niekiedy o zemście za klęskę 1920 roku (aż do czasu 
Afganistanu była to jedyna wojna przegrana przez państwo 
radzieckie) i towarzyszących jej upokorzeniach. Innym razem 
była mowa o nieprzejednanych wrogach ideowych, jakimi mieli 
być dla Sowietów polscy ofi cerowie. Czasem akcentowano po 
prostu barbarzyński charakter tej zbrodni, wpisującej się po-
niekąd w sposób „naturalny” w ciąg ludobójstwa w Związku 
Radzieckim. Może jednak warto zastanowić się nad jeszcze 
jedną interpretacją, a mianowicie że Zbrodnia Katyńska miała 
również pewien wymiar symboliczny: Sowieci, rozstrzeliwując 
w Katyniu polskich ofi cerów, zabijali też tak im nienawistną 

„pańską Polskę”, która już nigdy miała nie zmartwychwstać.

Zbrodnia i kłamstwo
Andrzej Wajda, którego ojciec został zastrzelony 
w Charkowie, nie stawiał sobie jednak takich pytań. 
Wraz ze współscenarzystami Władysławem Pasikow-
skim i Przemysławem Nowakowskim postanowił 
„po prostu” pokazać, jak to naprawdę się dokonało 
i jak w chwili instalowania w Polsce władzy komu-
nistycznej od razu rodziło się kłamstwo katyńskie. 
Jednocześnie fi lm otrzymał niecodzienną opra-
wę: autorem muzyki był Krzysztof Penderecki, 

znakomite zdjęcia zrealizował Paweł Edelman, 
a obsadę stanowili tak wybitni aktorzy jak Sta-
nisława Celińska, Andrzej Chyra, Magdale-
na Cielecka, Jan Englert, Krzysztof Globisz, 
Krzysztof Kolberger, Maja Komorowska, 
Władysław Kowalski, Olgierd Łukasze-

wicz, Paweł Małaszyński, Maja Ostaszewska, 
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  Róża (Danuta Stenka), żona 
zamordowanego w Katyniu 
generała (Jan Englert 
– na zdjęciu na stronie 
obok), długo miała 
nadzieję, że mąż 
jednak żyje
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Antoni Pawlicki czy Artur Żmijewski. Trudno się zatem dzi-
wić, że Katyń został obsypany nagrodami w kraju i za granicą.

Był to zresztą bez wątpienia jeden z najbardziej wyczekiwa-
nych w Polsce fi lmów. Nie mógł powstać w PRL, ale trudniej 
już zrozumieć, dlaczego nie powstał w pierwszym piętnastole-
ciu III Rzeczypospolitej. Prawdopodobnie Wajda musiał dojrzeć 
do podjęcia decyzji o realizacji tego dzieła. Ale może w sumie 
dobrze się stało, że przyszło nam poczekać na ten obraz nieco 
dłużej. Film opowiada bowiem nie tylko o samej zbrodni, lecz 
także o będącej jej następstwem wielkiej manipulacji. Była to 
zresztą specyfi czna manipulacja, gdyż przez lata mieliśmy do 
czynienia z prawdą znaną-nieznaną. Ofi cjalnie głoszono, że za 
zabicie polskich ofi cerów ponoszą odpowiedzialność Niemcy, 
później w książkach i w środkach masowego przekazu pra-
wie nie wracano do tego tematu. Jednocześnie na murach do-
mów w polskich miastach stosunkowo często pojawiały się 
napisy w rodzaju: „Katyń pamiętamy” czy „Katyń pomścimy”.

Można więc spotkać się z poglądem, że w Polsce o Katyniu 
wiedzieli wszyscy. Nie zgadzam się z tą opinią. Wielu z nas 
wiedziało o Zbrodni Katyńskiej z przekazów rodzinnych, 
programów zagranicznych stacji radiowych nadających au-
dycje w języku polskim, czasem z książek wydawanych na 

Zachodzie czy później w drugim obiegu, ale jednocześnie 
miliony rodaków nigdy o niej nie słyszały. Prawdopodobnie 
byli i tacy (zwłaszcza młodzi), którzy o hekatombie katyń-
skiej dowiadywali się dopiero z fi lmu Wajdy.

Twórcy celowo skoncentrowali się na losach kilku wybranych 
rodzin. Nie przypadkiem też w tym „męskim” fi lmie szczególna 
rola przypadła kobietom. Gdyby ktoś kazał mi określić jednym 
słowem, o czym przede wszystkim jest Katyń, to odparłbym 
bez wahania, że dla mnie jest głównie fi lmem o nadziei, która 
zawsze – jak wiadomo – umiera ostatnia.

W marcu 1941 roku Międzynarodowy Czerwony Krzyż 
przekazał Polakom informację, że wiosną 1940 roku ustała 
wszelka korespondencja z polskimi ofi cerami przebywają-
cymi w radzieckich obozach jenieckich. Można było zatem 
domniemywać, że stało się coś niedobrego, choć naturalnie 
trudno było sobie wyobrazić to, co rzeczywiście się wyda-
rzyło wiosną 1940 roku pod Smoleńskiem i w kilku innych 
miejscach w Związku Radzieckim...

prof. dr hab. Jerzy Eisler – historyk, dyrektor Oddziału IPN w Warszawie; 
zajmuje się dziejami PRL, a także najnowszą historią Francji i historią kina; 
autor m.in. Polski rok 1968 (2006), „Polskie miesiące”, czyli kryzys(y) w PRL (2008), 
Siedmiu „wspaniałych”. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR (2014)
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  Rotmistrz Andrzej (Artur 
Żmijewski) i porucznik 
Jerzy (Andrzej Chyra) – 
współtowarzysze jenieckiej 
niedoli; ten drugi 
w niewyjaśniony sposób 
ocalił życie, a po wojnie 
zasilił szeregi ludowego 
Wojska Polskiego
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CCo ciekawe, parametry nie-
mieckich pojazdów bojo-
wych były w tym czasie 
raczej mizerne – gros sił 

stanowiły lekkie Panzerkampfwagen 
(PzKpfw) I i II (te pierwsze w rzeczywi-
stości były tankietkami), charakteryzu-
jące się bardzo słabym pancerzem i rów-
nie kiepskim uzbrojeniem ofensywnym 
(PzKpfw I miał tylko karabiny maszy-
nowe, PzKpfw II poza kaemem dyspono-
wał działkiem kal. 20 mm). Nieco lepiej 
prezentowały się średnie PzKpfw 38(t)
z działkiem 37 mm – przejęte po armii 
czechosłowackiej – oraz średnie PzKpfw 
III (armata 37 mm, potem 50 mm) i „cięż-
kie” PzKpfw IV, uzbrojone w armatę 
krótkolufową (a więc o stosunkowo sła-
bych parametrach balistycznych) 75 mm.

Nic dziwnego, że już we wrześniu 
1939 roku Niemcy ponieśli znaczne stra-
ty w starciach z polską obroną przeciw-
pancerną – z armatami wz. 36 kal. 37 mm, 
a nawet karabinami przeciwpancernymi 
wz. 35 kal. 7,92 mm. W maju 1940 roku 

pancerniacy Hitlera musieli zaś zmierzyć 
się z doskonałymi wozami francuskimi 
(czołgi Somua i Char B1 bis) i brytyjski-
mi (Matilda I i II), bardzo silnie opancerzo-
nymi i nieźle uzbrojonymi (oczywiście, jak 
na warunki początkowego okresu wojny). 
Wszędzie kluczem do zwycięstwa okazy-
wała się inicjatywa ofi cerów i doskona-
ła taktyka walki. Gdyby alianci potrafi li 
walczyć czołgami, z niemieckich wozów 
zostałyby strzępy… Uwidoczniło się to 
zwłaszcza podczas ataku na ZSRR, gdy 
okazało się, że pod względem parame-
trów bojowych pojazdy Wehrmachtu tkwią 
w zamierzchłej przeszłości! Wszystko za 
sprawą radzieckich kolosów – czołgów 
T-34 oraz KW-1 i KW-2, których poja-
wienie się na polu walki wywołało wśród 
Niemców prawdziwy popłoch! Gdyby Ar-
mia Czerwona nie rozpadła się jak domek 

z kart, jej czołgi znalazłyby się w Berlinie 
nie w kwietniu 1945, lecz już w lipcu 1941 
roku… To właśnie szok na froncie wschod-
nim stał się dla Niemców impulsem do 
przyspieszenia prac nad własnym czoł-
giem ciężkim z prawdziwego zdarzenia.

Tygrysy i pantery
Przed konstruktorami postawiono zadanie 
zbudowania maszyny przewyższającej 
pod względem uzbrojenia i opancerzenia 
wszystkie wozy bojowe przeciwników. 
Konkurs na nowy czołg wygrały zakłady 
Henschel (przegrał pupil Hitlera, inż. Fer-
dinand Porsche) i w 1942 roku wdrożyły 
do produkcji seryjnej pojazd oznaczony 
jako PzKpfw VI „Tiger” Ausf. H1. Jego 
załogę tworzyło pięciu ludzi: dowódca, 
celowniczy, ładowniczy, strzelec-radio-
telegrafi sta i kierowca. Przewagę na polu 

„Wielkie koty” Hitlera
Michał Mackiewicz

Chociaż Niemcy nie byli pionierami broni pancernej, a traktat wersalski z 1919 roku zakazywał 
im jej posiadania, to w drugiej połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku udało im się stworzyć 
perfekcyjną maszynkę do wygrywania wojen – Panzerwaffe. To właśnie czołgi, wspierane 
przez lotnictwo szturmowe i dostosowane do rewolucyjnej koncepcji Blitzkriegu, 
umożliwiły Wehrmachtowi odniesienie imponujących zwycięstw w początkowym 
okresie II wojny światowej.
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  Czołg Tiger I na froncie wschodnim, 
lato 1943 roku



Z BRoniĄ W RĘKU56

walki nowy czołg zawdzięczał przede 
wszystkim znakomitemu uzbrojeniu, czy-
li przeciwpancernej armacie kal. 88 mm 
(8,8 cm KwK36 L/56). Była to właściwie 
słynna przeciwlotnicza „88”, którą zaad-
aptowano do tygrysa. Miała znakomite 
właściwości balistyczne, płaska trajek-
toria lotu pocisku zapewniała doskonałą 
celność. Czołg był chroniony spawanymi, 
stalowymi płytami chromowo-molibde-
nowymi, walcowanymi, utwardzanymi 
dodatkowo powierzchniowym nawęgla-
niem. Grubość pancerza z przodu wyno-
siła 10 cm, z boku 8 cm. Wadą był jego 
kanciasty kształt, wiele powierzchni było 
prostopadłych do toru lotu pocisku. W ty-
grysie zastosowano silnik typu Maybach 
HL230 P45 o mocy 700 KM przy 3 tys. 
obrotów: dwunastocylindrowy (w ukła-
dzie V), gaźnikowy, chłodzony cieczą. 
Pozwalał on kolosowi rozpędzić się na 
drodze do ok. 40 km/h; mając 540 litrów 
paliwa w zbiorniku, tygrys mógł pokonać 
do 140 km na drodze (w terenie znacznie 
mniej). Hydrauliczna skrzynia umożli-
wiała jazdę z ośmioma biegami do przodu 
i czterema do tyłu. Pojazd ważył 57 ton, 
co oczywiście miało ujemny wpływ na 
jego mobilność. Na wyposażeniu znaj-
dowały się dwa rodzaje gąsienic: szero-
kie bojowe i wąskie transportowe. Mimo 
że debiut pod Leningradem w 1942 roku 
nie należał do udanych, z czasem załogi 

tygrysów zaczęły odnosić spektakularne 
sukcesy w walkach w Tunezji oraz na 
frontach wschodnim i zachodnim.

W 1944 roku na froncie pojawił się 
PzKpfw VI Ausf. B, czyli Königstiger 
(Tygrys Królewski); od swojego po-
przednika różnił się przede wszystkim 
kształtem kadłuba: pochyłe płyty były 
znacznie odporniejsze na bezpośrednie 
trafi enia, a armata 88 mm była dużo 
dłuższa (8,8 cm KwK43 L/71). Ważył 
blisko 70 ton! Ponieważ wyproduko-
wano zaledwie pięćset sztuk (Tygrysa 
I – ok. 1400 sztuk), ta „cudowna” broń 
nie była w stanie wpłynąć na ogólny 
przebieg walk. Tygrysy były grupowane 
w batalionach czołgów ciężkich, a jed-
nostki te (przydzielane do poszczegól-
nych dywizji i korpusów) wykorzysty-
wano na najbardziej newralgicznych 
kierunkach. Na podwoziu tygrysów 
Niemcy zbudowali kilka imponujących 
opancerzeniem i uzbrojeniem dział sa-
mobieżnych – m.in. Sturmtigera z moź-
dzierzem rakietowym kal. 380 mm czy 
ważącego 72 tony Jagdtigera z działem 
kal. 128 mm.

Wydaje się, że zdecydowanie większe 
zasługi z punktu widzenia Panzerwaffe 
miały czołgi Panther (PzKpfw V), kla-
syfi kowane jako średnie. Uznaje się je 
za najlepsze niemieckie czołgi II wojny 
światowej. Udało się w nich zachować 
odpowiednią równowagę między mocą 
silnika, systemem przeniesienia napędu, 
ciężarem i uzbrojeniem (czego absolut-
nie nie da się powiedzieć o tygrysach). 

Pantera po-
wstała pod 
w p ł y w e m 
radzieckiego 
T-34, widać to wy-
raźnie już na pierwszy rzut 
oka przy porównaniu kształtu kadłuba 
oraz charakterystycznie pochylonych płyt 
pancerza. Czołg ważył ok. 46 ton i był 
napędzany dwunastocylindrowym sil-
nikiem gaźnikowym Maybacha o mocy 
700 KM, który pozwalał rozpędzić ma-
szynę do 46 km/h (w terenie 24 km/h); 
zasadniczym uzbrojeniem była dosko-
nała armata kal. 75 mm (7,5 cm KwK42 
L/70), przedni pancerz miał grubość 
8 cm. Przy doskonałych możliwościach 
ofensywnych pojazd dysponował mimo 
dużej masy bardzo dobrymi możliwoś-
ciami trakcyjnymi. Choć debiut pod Kur-
skiem latem 1943 roku nie był dla czoł-
gów Panther udany i wiele z nich zostało 
przez Rosjan zniszczonych (wpływ na to 
miała m.in. błędna taktyka ich użycia), 
szybko stały się one najniebezpieczniej-
szymi przeciwnikami alianckich oddzia-
łów pancernych, osiągając spektakular-

Dane taktyczno-techniczne
Tygrys I Pantera (wersja G) Tygrys II

masa (t) 57 45,5 68

pancerz (maks. mm) 100 110 180 (wieża)

kaliber armaty (mm) 88 75 88

maks. prędkość 
(na drodze)

38 46 35

zasięg 
(na drodze)

140 200 170

załoga 5 5 5

  Czołg średni PzKpfw V (Pantera), 
wersja D; pojazd został zdobyty 
i ofi arowany przez żołnierzy 
polskiej 1. Dywizji Pancernej 
gen. Stanisława Maczka 
holenderskiemu 
miastu Breda

  Tiger I (PzKpfw VI Ausf. E) 
ze zbiorów Muzeum Broni Pancernej 
w Munster (Niemcy)

Fot. ze zbiorów autora
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ne sukcesy zarówno na zachodzie (m.in. 
w Normandii), jak i na froncie wschod-
nim. Do końca wojny powstało ok. 6 tys. 
panter. Dwa zdobyczne czołgi zostały 
użyte przez oddziały Armii Krajowej 
w Powstaniu Warszawskim.

Tygrysy na planie
Projektowanie coraz większych i cięż-
szych pojazdów pancernych wynikało 
z nacisków wodza III Rzeszy, który dążył 
do stworzenia „cudownej broni” (Wun-
derwaffe), zdolnej odmienić losy woj-
ny. Szczytem tego szaleństwa był Maus 
(mysz), czołg ważący 188 ton, uzbrojony 
w armatę kal. 128 mm (wyprodukowano 

zaledwie dwa lub trzy prototypy). Tym-
czasem już przydatność tygrysów była 
dyskusyjna. Owszem, gruby pancerz i po-
tężna armata dawały tej maszynie możli-
wość toczenia pojedynków na bezpiecz-

nej dla siebie odległości, ale atut ten 
można było w pełni wykorzystać 

tylko na bezkresnych stepach 
południowej Rosji i Ukrainy 
czy w Afryce (Tunezja), i to 
przy względnej równowadze 
sił w powietrzu. W innym te-

atrze działań wojennych spra-
wa się komplikowała (urozmaico-

na rzeźba terenu umożliwiała słabszemu 
teoretycznie przeciwnikowi skrócenie 
dystansu), a na tygrysy czekało mnó-
stwo niebezpieczeństw, zwłaszcza kie-
dy alianci nauczyli się „wojować czołga-
mi”. Równorzędnym przeciwnikiem dla 
niemieckich maszyn był m.in. Sherman 
Firefl y, uzbrojony w doskonałą brytyjską 
armatę siedemnastofuntową (76,2 mm), 
groźne były radzieckie działa szturmowe 
z armatami 122 i 152 mm – te ostatnie 
ochrzczono nawet przydomkiem „zwie-
roboj” – a także czołgi IS-2, z działem 
122 mm. Straszliwe żniwo wśród nie-
mieckich czołgów zebrały też alianckie 
samoloty szturmowe, zwłaszcza amery-
kańskie P-47 Thunderbolt i brytyjskie 
Hawker Typhoon. Wydaje się, że olbrzy-
mie koszty poniesione na projektowanie 
i produkcję tygrysów można było spo-
żytkować lepiej, koncentrując się przede 

wszystkim na zwiększeniu liczby panter. 
Tym bardziej że wiele ciężkich „kotów” 
porzucono z braku paliwa, części zamien-
nych (awaryjność tygrysów była legen-
darna) albo niemożliwości wycofania 
wobec zbyt słabych mostów!

Mało „wielkich kotów” przetrwało woj-
nę, a i tak większość z nich powędrowa-
ła do hut. Nieliczne ocalałe egzemplarze 
stanowią dziś ozdobę kolekcji najlepszych 
światowych muzeów broni pancernej. Ten 
niedobór niemieckich czołgów stanowił 
zawsze spore wyzwanie dla fi lmowców 
batalistów, którzy mniej lub bardziej uda-
nie starali się je odtworzyć, wykorzystując 
radzieckie T-34. Do najlepiej ucharakte-
ryzowanych tygrysów należą m.in. po-
jazdy z pierwszych odcinków Czterech 
pancernych i psa oraz amerykańskich 
superprodukcji Złoto dla zuchwałych 
i Szeregowiec Ryan. Wszystkie te fi lmy 
bije jednak na głowę zeszłoroczna Furia 
z Bradem Pittem w roli głównej. W jednej 
z najefektowniejszych scen przedstawiają-
cych pancerne starcie tygrysa „zagrał”… 
autentyczny tygrys! Ten najlepiej zacho-
wany i wciąż działający niemiecki „wielki 
kot” pochodzi z kolekcji brytyjskiego mu-
zeum w Bovington. Czołg został zdobyty 
przez aliantów w Tunezji w 1943 roku.
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)

Tygrys I Pantera (wersja G) Tygrys II

masa (t) 57 45,5 68

pancerz (maks. mm) 100 110 180 (wieża)

kaliber armaty (mm) 88 75 88

maks. prędkość 
(na drodze)

38 46 35

zasięg 
(na drodze)

140 200 170

załoga 5 5 5
  Tiger II (PzKpfw VI Ausf. B) ze zbiorów 

Muzeum Broni Pancernej w Munster (Niemcy)

Fot. ze zbiorów autora
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OOrzeł wz. 1919, zwany tak 
od daty wprowadzenia 
go do użycia, przetrwał 
w Wojsku Polskim aż 

do 1939 roku. Regulamin naka-
zywał noszenie go przez woj-
skowych wszystkich stopni 
wyłącznie na garnizonowych 
rogatywkach. Orły wz. 19, pro-
dukowane przez licznych wy-
twórców, różniły się znacznie 
między sobą tak w zakresie wy-
glądu, jak i jakości wykonania. 
Szeregowi i podofi cerowie dosta-
wali godła wraz z resztą umunduro-
wania z magazynów swoich oddziałów. 
Ofi cerowie, otrzymujący w gotówce 
tzw. dodatek mundurowy, nabywali orły 
we własnym zakresie, najczęściej wraz 
z czapkami, które zamawiali w prywat-
nych pracowniach czapniczych.

Orły wz. 19 przypinano do czapek 
na różne sposoby, z których najsolid-
niejszym mocowaniem był przyluto-
wany na rewersie orła słupek gwinto-
wany z nakrętką. Oglądając zachowane 
do dziś czapki, można zauważyć, że 
w wielu z nich końcówka gwintu zo-
stała zabezpieczona specjalną, wypukłą 
nakrętką. Dzięki jej użyciu wyelimino-
wano ryzyko skaleczenia czoła zakoń-

czeniem słupka. Na bardzo wielu na-
krętkach widnieje wypukły, stylizowany 
napis „Zoch”.

Na tropie panny Zofi i
Okazuje się, że słowo „Zoch” było przez 
długi czas zagadką nie tylko dla kolekcjo-
nerów, lecz także dla weteranów. Rąbka 

tajemnicy uchyliła Halina Fudakowska, 
wdowa po ostatnim dowódcy 12. Puł-
ku Ułanów Podolskich, płk. dypl. Leo-
nie Fudakowskim, na łamach biuletynu 
„Piętnastak”, wydawanego przez Towa-
rzystwo Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 
15. Pułku Ułanów Poznańskich. W swej 
relacji opublikowanej w roku 2002 pani 

  Rewers orła wz. 19 produkcji fi rmy M. Nelken i R. Krajkeman 
(por. il. na str. 61), widoczne sygnatura producenta „N.K.W.” 
(Nelken – Krajkeman – Warszawa) oraz nakrętka ochronna marki Zoch

Zoch
tomasz Zawistowski

Mała rzecz, a cieszy. 
Prawdę mówi przysłowie. 
W najmniejszym nawet 
przedmiocie może tkwić 
pasjonująca historia. Dzięki 
niepozornej nakrętce archaicz-
nego kształtu mamy dziś okazję 
wspomnieć jednego z najlepszych
warszawskich czapników, a także 
jego piękną córkę i zaprzyjaźnio-
nych z ich firmą klientów – 
oficerów Wojska Polskiego.
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Fudakowska przytoczyła sięgającą przed-
wojennych czasów opowieść męża, któ-
ry „będąc w Warszawie, kupował sobie 
czapki w żydowskim, znanym z dobrej 
roboty sklepie. W tym właśnie sklepie 
pracowała śliczna Żydówka, a na imię jej 
było Zosia. Pewnego razu pokazała mę-
żowi nakrętkę z literami Zoch. Chwaliła 
się, że to ona wymyśliła i opatentowała. 
Dziewczyna była piękna, więc sklep do-
brze prosperował, bo ofi cerowie znali się 
nie tylko na koniach”.

Wydawca „Piętnastaka” proponował 
czytelnikom odszukanie nazwiska pomy-
słodawczyni nakrętki w Urzędzie Paten-
towym. Sprawa nie należała do skompli-
kowanych, nakrętki „Zoch” są bowiem 
oznaczone po przeciwnej stronie napisem 
„PAT. No 1836”. Pod tym numerem urząd 
przyjął 4 marca, a zarejestrował 30 kwiet-
nia 1930 roku „nakrętkę owalną do orzeł-
ków przy czapkach”. Patent wystawiono 
na nazwisko Zofi i Karpówny z Warszawy.

Czarnooka brunetka
Na łamach przedwojennego biulety-
nu Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum 
Wojska, zatytułowanego „Broń i Barwa”, 
rtm. Stanisław Gepner – ofi cer kawale-
rii, kustosz Muzeum Wojska w Warsza-
wie i malarz – opublikował wiele arty-
kułów z dziedziny munduroznawstwa. 
Pracę swoją kontynuował na emigracji, 
w „Przeglądzie Kawalerii i Broni Pancer-
nej” wydawanym po wojnie w Londynie.

Tam właśnie zostało zamieszczone 
wspomnienie o trzech najlepszych czap-
nikach warszawskich, pośród których 
„wielkim powodzeniem cieszył się p. 
Dawid Karp, nadmienić trzeba, że wszy-
scy trzej znani byli jako czapnicy jeszcze 
przed I-szą wojną […]. Karp prócz czapek 
miał dział dystynkcji ofi cerskich, rękawi-
czek, szabel itp. Tradycyjne godło – pan-
cerz i hełm kirasjerów rosyjskich – stał[o] 
w oknie jako reklama i godło specjalne.

O ile na Podwalu panowała powaga 
kupiecka, zarówno u chrześcijanina Tu-
czyna, jak i u starozakonnego Dziewczę-
polskiego, to u Karpa stosunki klientów 
i personelu były swobodne, prawie to-
warzyskie. Ton nadawała córka fi rmy, 
czarnooka nieduża brunetka o ładnym 

semickim profi lu, z wielkimi złotymi 
kolczykami w uszach – to ona »czaro-
wała« klientów z ogromną uprzejmością 
i nawet kokieterią. Szef fi rmy decydo-
wał o fachowej stronie, ew. poprawkach, 
trzeba oddać sprawiedliwość, że zarówno 
jakość materiału, jak wykonanie i usłuż-
ność były na najwyższym poziomie. Karp 
zawsze posiadał pełny asortyment czapek 
z »najchodliwszymi« barwami otoków, 
te zawsze można było dobrać gotowe. 
Barwy »rzadsze« robione były niemal na 
poczekaniu, ściśle najwyżej do godziny, 
toteż w takim wypadku klient szedł na 
kawę czy herbatę do cukierni po drugiej 
stronie ulicy, a przez ten czas nowa czap-
ka była zrobiona. Zwyczaj ten był prakty-
kowany jeszcze przed I wojną w stosunku 
do wojskowych rosyjskich. Czapki fi rmy 
Dawida Karpa odznaczały się wyjątko-
wym krojem i elegancją”.

Relacja ta ma charakter wspomnie-
nia osobistego – jeszcze przed wybu-
chem Wielkiej Wojny z usług fi rmy 
Karp korzystał jednoroczny ochotnik 
Stanisław Gepner z 13. Pułku Drago-
nów im. hr. Münnicha, stacjonującego 
w Garwolinie.

Piękna jak piekło
Panna Zofi a pojawiła się też we wspo-
mnieniach Karola Koźmińskiego, który 
w 1915 roku zgłosił się jako ułan ochot-
nik do formującego się Batalionu War-
szawskiego Polskiej Organizacji Wojsko-
wej. Fragment wspomnień Koźmińskiego 

dotyczący munduru był już cytowany 
w artykule zamieszczonym w numerze 
9/2012 „Pamięci.pl”. Umundurowany 
ochotnik potrzebował jeszcze broni i – 
jak się okazuje – dostał ją od panny Zofi i. 
Wspominał w 1928 roku: „Broń tę, pierw-
szą szablę polską, jaką wziąłem do ręki, 
dostarczył mi pan Karp. Jestem dumny 
i szczęśliwy, że tę starą fi rmę, położoną 
przy ul. Marszałkowskiej, mogę przeka-
zać dziejom. Zakład ten znałem dobrze, 
choćby z tej racji, że zaopatrywał się tam 
w rekwizyta wojskowe jeszcze w styczniu 
r. 1915 Ksawery [brat autora wspomnie-
nia]. Tam kupował szable, ostrogi, nara-
mienniki, owe sławne monogramy L.P. 
(inicjały zwane »lepiej później«), póki 
jeszcze wyrobu ich i sprzedaży nie zaka-
zał liberalny książę Jengałyczew, sznury 
ułańskie – narodowe i temblaki. Była tam 
prześliczna czarnooka panna Karp, cór-
ka [właściciela] fi rmy, która sama z nie-
słychanym znawstwem i przejęciem się 
sprzedawała te wszystkie piękne rze-
czy. Udałem się więc tam jak w dym.

Panna Karp, czarnooka i piękna, jak 
piekło czy niebo samo, była na miejscu. 
Trochę melancholijna, ale ta sama. Usu-
nięto »dawne« rekwizyty, a że »nowe« 
jeszcze nie nadeszły, ubrano wytwornie 
ladę sklepową w rękawiczki, kołnierzyki, 
laski i… skarpetki.

– Proszę o szablę.
Czarne oczy ożywiły się. Błysnę-

ła szabla, w jasnej metalowej pochwie, 
z potrójną złocistą gardą.

  Przedruk z „Wiadomości Urzędu Patentowego” z 30 czerwca 1930 roku
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– Na co panu szabla?
– Jak to, pani nie widzi? Jestem prze-

cież polskim ułanem.
– Aj, to teraz znów będą polskie ułany?
– Tak, panno Karp. Teraz już znów i już 

zawsze będą polscy ułani.
Czarne oczy błysnęły zapałem:
– To i ja idę do ułanów. Proszę mnie 

wziąć do wojska!
Podziękowałem córce fi rmy za jej 

patriotyczny zapał, przypasałem szablę 
i, salutując […] wyszedłem ze sklepu”.

Wojsko w jednym paluszku
Mundur ofi cerski w latach międzywojen-
nych podlegał regułom nie tylko elegancji, 
ale i klasycznie pojmowanej mody. Dobre 
rzemiosło miało swoją markę. Buty nosiło 
się od szewca Hiszpańskiego, bryczesy 
od krawca Kartona, a czapki… Modę na 
czapki barwnie opisał w pięknej książce 
wspomnieniowej, zatytułowanej Ale serce 
boli, Sławomir Lindner, kadet, podchorą-
ży, ofi cer i aktor: „Pochodziły zresztą te 

nakrycia głowy z różnych fi rm. Najmod-
niejsze były od Panfi rowa w Warszawie 
albo od Karpa. »Panfi rówki« miały bardzo 
owalną górę i olbrzymi daszek zakrywają-
cy prawie oczy, fason lotniczy. »Karpów-
ki« były mniej ekstrawaganckie i bardziej 

przepisowe, ale szalenie eleganckie. Karp 
miał sklep na Marszałkowskiej i połowa 
armii zaopatrywała się u niego. W skle-
pie królowała panna Zosia Karpówna, 
przystojna blondynka [sic!], która miała 
dyslokację pułków, roczniki ofi cerskie 
i barwy broni w jednym paluszku. Zna-
ła nawet nazwiska ofi cerów, bo jeżeli raz 
się kupiło u niej czapkę, to potem można 
było zamawiać następną listownie. Kie-
dy kończyłem podchorążówkę, dostałem 
pocztą nowiutką czapkę ofi cerską darmo. 
Firma w ten sposób zwyczajowo hono-
rowała stałego klienta. Kiedy po awan-
sie na porucznika zjawiłem się w sklepie, 
to na moje dzień dobry odpowiedziała: 
»Dzień dobry, szyjemy kopóweczkę?« 
.Wiedziała, że w tym okresie, jeżeli po-
rucznik w prawie nowej czapce przycho-
dzi do niej, to znaczy, że go przenieśli 
do KOP i przyszedł po okrągłą czapkę”.

Sławomir Lindner pozostał wiernym 
klientem fi rmy Karp przez wszystkie lata 
swojej służby, zamówił po kolei czapkę 
podchorążego, a później ofi cera piechoty, 
gdy zaś krótko przed wojną został prze-
niesiony do Korpusu Ochrony Pogra-
nicza, zapisał: „Pozostało mi zamienić 
rogatywkę na okrągłą czapkę. Miałem 
spotkanie z panną Zosią Karp na Mar-
szałkowskiej w Warszawie, która w pół 
godziny przygotowała dla mnie okrągłą 
»kopówkę«”.

Patentu dalsze losy
Wydaje się, że wynalazek nakrętki 
ochronnej nie był autorskim pomysłem 
panny Karp, jak sugerowałyby jej słowa 
zapamiętane przez płk. Fudakowskiego. 
Z pewnością wiemy, że jeszcze przed re-
wolucją bolszewicką petersburska fi rma 
braci Wunderów produkowała nakrętki 
o takiej właśnie konstrukcji, przeznaczo-
ne najprawdopodobniej do zabezpiecza-
nia słupków odznak pułkowych. To, co 
nie przyjęło się w przedrewolucyjnej Ro-
sji, zrobiło jednak karierę kilkanaście lat 
później w Rzeczypospolitej. Firma Karp 
wyprodukowała znaczną liczbę nakrętek 
w kilku odmianach. Początkowy kształt 
owalny został z czasem zastąpiony okrą-
głym, blacha mosiężna zaś – tańszą, alumi-
niową. Produkcję podjęło też ponad dzie-

  Różne wykonania nakrętek 
ochronnych do orłów wz. 19

  Sygnatura fi rmy Karp i numer 
patentu na jednej z wczesnych wersji
nakrętki ochronnej

  Rysunek nakrętki zamieszczony w opisie technicznym orła lotniczego z 1936 roku
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sięć innych fi rm (w ich liczbie tak znane, 
jak Michrowski, Miernowski, Lipczyń-
ski, Skarnik i Fiszbein oraz Silbersztein), 
przy czym niektóre podawały na swych 
wyrobach numer patentu, inne zaś go po-
mijały. Gdy w roku 1936 wprowadzano 
mundur lotniczy wraz z nowym orłem, 
wygląd orła został określony w szcze-
gółowym dokumencie. Co ważne, orzeł 
ten był zaopatrzony w nakrętkę ochron-
ną, a w tekście podano dokładny jej opis: 

Następnie obie części nakrętki po-
winny być połączone tak, aby ścianka 
wypukła obejmowała krawędź ścianki 
płaskiej i była gładko sprasowana”.

Najsłynniejszy i największy produ-
cent orłów lotniczych wz. 36 urucho-
mił wyrób nakrętek zgodnych z opisem 
i rysunkiem, a swoje produkty sygnował 
monogramem BGŁ: Bronisław Grabski 
w Łodzi.

roku fi rma była zarejestrowana w księ-
dze adresowej Polski w dziale „konfekcja 
męska”, siedem lat później przeniesiono 
ją do rubryki „czapek pracownie i ma-
gazyny”. Była opisana jako „pracownia 
czapek i kapeluszy oraz skład obuwia 
i artykułów podróżnych”, numer telefo-
nu 970-85. W roku 1939 fi rma była za-
rejestrowana jako „Z. Karp” i mieściła 
się przy Marszałkowskiej 52, nr telefonu 

704-52. Czyżby pan Dawid 
nie dożył wojny i pozosta-
wił interes córce? W wyda-
nym w 1940 roku wykazie 
czynnych telefonów sieci 
warszawskiej, w którym, co 
znamienne, wszystkie ogło-
szenia żydowskie okupant 
kazał oznaczyć gwiazdą 
Dawida – fi rmy już nie ma. 
Dzisiaj nie ma też ani jed-
nej z trzech kamienic przy 
Marszałkowskiej, w któ-
rych fi rma Karp działała 
w ciągu ponad trzydziestu 
lat istnienia.

Ostatnim śladem jest 
wspomnienie podporucz-
nika rezerwy 29. Pułku 
Artylerii Lekkiej Stanisła-
wa Zielińskiego, którego 
czapka kupiona w pracow-
ni przy Marszałkowskiej 

wzbudziła zachwyt nieznanego mu oso-
biście znawcy: „[…] kiedy przez Wilno 
jechałem na poligon do Pohulanki, pod-
szedł do mnie brodaty nieznajomy.

– Pan nie wie, co pan nosi, za prze-
proszeniem, na głowie. To jest wielka 
czapka! Ja panu to mówię, ja, stary fa-
chowiec na wszystkie czapki i na wszyst-
kie kaszkiety!”.

Ale wtedy czasu zostało już niewiele. 
Podporucznik Zieliński zakończył swe 
wspomnienia w chwili wyjazdu na woj-
nę: „Zatłoczonym pociągiem pojecha-
łem do Grodna, żeby piękną czapkę po-
siać gdzieś pod Sulejowem. Drugiej takiej 
czapki już się nie dorobię. Rogatywki wy-
szły z mody”.

Tomasz Zawistowski – autor czterech tomów 
monografi i polskiego orła wojskowego, urzędniczego 
i szkolnego Polskie orły do czapek w latach 1900–1945

„Na tylnej stronie orzełka jest umieszczony 
trzpień z gwintem do nakręcania nakręt-
ki w kształcie grzybka. Trzpień i nakręt-
ka służą do umocowania orła na czapce.

[…] Nakrętka powinna być wykonana 
z dwóch kawałków blachy; górna część 
– grzybek – wytłoczona falisto z blachy 
białej, środek gładki; ścianka płasko wy-
cięta z blachy stalowej, ocynkowana, na 
środku wykonany otwór z gwintem na 
trzpień gwintowany. Między dwoma 
ściankami nakrętki powinna być umiesz-
czona wkładka z fi bry, służąca jako opar-
cie dla gwintu trzpienia orzełka.

Trzy adresy i trzy dekady 
działalności
Firma Dawida Karpa została założona 
najprawdopodobniej w 1908 roku, na co 
wskazuje pojawienie się jej adresu po 
raz pierwszy w cyklicznym warszaw-
skim Kalendarzu Informacyjno-Ency-
klopedycznym na rok 1909. Początkowo 
mieściła się przy Marszałkowskiej 80, 
od roku 1912 zaś jest wpisana pod nu-
merem 78. W dwujęzycznej księdze 
adresowej z 1916 roku obok nazwiska 
właściciela fi gurował zapis „Militäref-
fekten – przybory wojskowe”. W 1930 

  Witryna fi rmy Mojżesza Nelkena przy ul. Franciszkańskiej 33 w Warszawie; Mojżesz 
Nelken i Rubin Krajkeman, wspólnicy prowadzący od 1922 roku handel ozdobami 
wojskowymi przy Franciszkańskiej 37, rozstali się w roku 1932; od tej chwili Nelken 
miał swój interes przy tej samej ulicy pod numerem 33, a Krajkeman – pod 35; orzeł 
prezentowany na str. 58 nosi sygnaturę ich wspólnej fi rmy, sprzed roku 1932
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T rafi ć tu nie jest łatwo. Droga 
do miejsca straceń domaga 
się gruntownego remontu, nie 
ma żadnych drogowskazów, 

a sama szubienica jest ukryta w gęstych 
zaroślach za sypiącym się mu-
rem, otoczona pozostałościami 
z rozkradzionego metalowego 
ogrodzenia. Tylko wokół tab-
licy Tchorka, lakonicznie informującej 
o wydarzeniach z czasów okupacji, ros-
ną świeżo posadzone kwiaty.

Akcja „Wieniec”
W nocy z 7 na 8 października 1942 
roku dwie grupy żołnierzy Armii Kra-
jowej wysadziły tory, powodując trwa-

jący kilka godzin paraliż warszawskie-
go węzła kolejowego. W akcji, której 
nadano kryptonim „Wieniec”, uczest-
niczyło około czterdziestu osób, dowo-
dzonych przez por. sapera Zbigniewa 
Lewandowskiego „Zbyszka”. Z ramie-
nia Komendy Głównej Armii Krajowej 
działania nadzorował ppłk sap. Franci-
szek Niepokólczycki „Teodor”, a z ra-
mienia Okręgu Warszawa AK – płk An-
toni Chruściel „Monter”, „Konar”. 
Wraz ze „Zbyszkiem” rozpoznanie 
przeprowadzili: por. sap. Józef Pszen-
ny „Chwacki”, por. sap. Leon Tarajko-
wicz „Leon” i Zofi a Franio „Doktór”.

W akcji „Wieniec” uczestniczyło sie-
dem patroli:

Ostatnia szubienica
Katarzyna Dzierzbicka

Na warszawskiej Woli, nieopodal 
zatłoczonych centrów handlowych, 
stoi niemy świadek historii
II wojny światowej – szubienica 
zbudowana z trzech słupów 
telegraficznych. Znajduje się ona 
przy ul. Mszczonowskiej 
i jest jedyną zachowaną 
z dziesięciu szubienic, 
na których o świcie 
16 października 
1942 roku powieszono 
pięćdziesięciu Polaków. 
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1) patrol sierż. Wacława Kłosiewi-
cza „Wacka” na linii kolejowej Warsza-
wa – Małkinia między stacjami Marki 
i Zielonka;

2) patrol ppor. Mieczysława Zboro-
wicza „Gajowego” na linii kolejowej 
Warszawa – Dęblin między stacjami 
Wawer i Anin;

3) patrol por. sap. Józefa Pszennego 
„Chwackiego” na linii kolejowej War-
szawa – Siedlce w pobliżu blokowni An-
toniów koło Rembertowa;

4) patrol ppor. Władysława Babczyń-
skiego „Pastora” na linii kolejowej War-
szawa – Działdowo między Płudami 
a Warszawą-Pragą;

5) patrol por. sap. Zbigniewa Lewan-
dowskiego „Zbyszka”, który na linii ko-
lejowej Warszawa Zachodnia – Włochy 
wysadził tory kolejowe w trzech miej-
scach: między stacjami Włochy i War-
szawa Towarowa, na stacji rozrządowej 
oraz na odcinku Warszawa Zachodnia 
– Radom; 

6) patrol kobiecy Antoniny Mijal 
„Tosi” wysadził tory w pobliżu stacji Pyry 
na linii kolejowej Okęcie – Piaseczno;

7) patrol por. sap. Stanisława Gąsio-
rowskiego „Mieczysława” wysadził 
po jednym torze w stronę Skierniewic 
i w stronę Błonia.

Podczas akcji „Wieniec” nie doszło do 
starć zbrojnych, dzięki – jak pisał nieży-
jący już historyk Tomasz Strzembosz – 
„sprawnemu wykonaniu odskoku oraz 
szczęściu, które towarzyszyło saperom”. 

Niemiecki odwet
Niemcy szybko zareagowali na wysa-
dzenie torów i sparaliżowanie ruchu ko-
lejowego w stronę frontu wschodniego. 
15 października okupanci rozstrzelali na 
Wydmach Łuże na skraju Puszczy Kam-
pinoskiej 39 więźniów Pawiaka. Żaden 
z nich nie miał nic wspólnego z akcją 
„Wieniec”. Dzień później podobny los 
spotkał kolejnych pięćdziesięciu męż-
czyzn więzionych na Pawiaku. Stracili 
życie na dziesięciu szubienicach, któ-
re Niemcy ustawili w Warszawie i jej 
okolicach. Po dwie szubienice stanęły 
na Woli (ul. Mszczonowska), Pelco-
wiźnie (róg ulic Toruń skiej i Wysockie-
go), w Rembertowie (róg ul. Cyrulików 
i al. gen. Chruściela), we Włochach (te-
ren Wagonowni Szczęśliwice) i w Mar-
kach (róg al. Piłsudskiego i ul. Paderew-
skiego) (nazwy ulic współczesne). 

15 października o 19.00 na od-
dziale V w celi nr 184 więzienia na 
Pawiaku Niemcy zgromadzili pięć-
dziesięciu więźniów. Następnego dnia 
o świcie skazani byli przywożeni po 
dziesięciu otwartymi ciężarówkami na 
miejsce egzekucji. Oprawcy ustawiali 
ich na samochodach, zakładali na szyję 
sznur i odjeżdżali spod szubienic. Cia-
ła zabitych wisiały przez cały dzień. Po 
egzekucji w miejscach kaźni gromadzili 
się warszawiacy, którzy wśród zamordo-
wanych więźniów szukali swoich bli-
skich. Jednym z naocznych świadków 
tych wydarzeń był Aleksander Kamiński 
– późniejszy autor Kamieni na szaniec. 
W konspiracyjnym „Biuletynie Informa-
cyjnym”, którego był redaktorem naczel-
nym, napisał: „Tego dnia było wietrzno. 
Od czasu do czasu zacinał deszcz. Cia-
ła powieszonych kołysały się jak jakieś 
potworne wahadła. Grupki ludzi pod-
chodziły do strasznego miejsca, miejsca 
potwornej zbrodni, spełnionej przed kil-
koma godzinami [...]. Oczy patrzą przez 
chwilę na pohańbione ciała, jakby [na] 
wpół przytomnie. Wnet jednak wzrok 
tężeje, palce kurczą się w pięść, szczę-
ki zwierają się z taką siłą, jakby chcia-
ły zmiażdżyć zęby. Szybkiemu, mści-
wemu oddechowi starszego towarzyszy 
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taki sam przyśpieszony, mściwy oddech 
młodego mężczyzny. Gdzieś dalej idzie 
kobieta. Prowadzi za rękę chłopca, może 
dwunastoletniego [...]. Kobieta staje, 
palce jej ściskają do bólu dłoń chłopca: 
»Synku – patrz! Zmuś się do patrzenia! 
Zapamiętaj na całe życie – i nie daruj! 
Nie daruj!«”.

Wieczorem Niemcy odcięli wiszące 
na szubienicach ciała i wrzucili je na cię-
żarówki. Dwadzieścia z nich zakopali 
na terenie stołecznego stadionu „Skry”, 
a trzydzieści na cmentarzu żydowskim 
przy ul. Okopowej.

Informacji o egzekucji więźniów Pa-
wiaka na Wydmach Łuże nie podano do 
wiadomości publicznej. O straconych 
na szubienicach Niemcy poinformowa-
li w obwieszczeniu podpisanym przez 
Ludwiga Hahna – komendanta Policji 
Bezpieczeństwa (SiPo) i Służby Bezpie-
czeństwa Reichsführera SS (SD) dys-
tryktu warszawskiego Generalnego Gu-
bernatorstwa. W obwieszczeniu czytamy 
(pisownia oryginalna): „W nocy z 7 na 
8 października wysadzili komuniści za-
pomocą materiałów wybuchowych linie 
kolejowe koło Warszawy w powietrze. 
Za ten zbrodniczy czyn zostało 50 ko-
munistów powieszonych”. Według To-
masza Strzembosza, skupienie odwetu 
na komunistach miało „ukazać walkę 
zbrojną w kraju jako działalność jedy-
nie komunistów, zacierając jej ogólno-

narodowy charakter, oraz przekonać 
społeczeństwo, że represje ograniczono 
wyłącznie do osób, które są sprawcami 
dywersji”.

Ustalenie nazwisk skazanych nie 
było łatwym zadaniem. Tylko część ro-
dzin otrzymała ofi cjalne zawiadomienia 
o śmierci więźniów Pawiaka. Niektóre 
żony zamordowanych wezwano do sie-
dziby gestapo w al. Szucha. Kobiety, nie 
wiedząc jednak, w jakiej sprawie zosta-
ły wezwane, nie stawiały się w obawie 
o swoje życie. Kilku straconych roz-
poznały rodziny, które przyjechały na 
miejsca egzekucji. Dopiero w 1947 roku 
w ruinach jednego z domów odnaleziono 
gryps, w którym są wymienione niemal 
wszystkie nazwiska osób zamordowa-
nych 15 i 16 października.

24 października 1948 roku ciała straco-
nych na szubienicach więźniów Pawia-
ka zostały ekshumowane i przeniesione 
na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. 
Spoczywają w kwaterze wojennej ofi ar 
terroru hitlerowskiego (C6). Na obelisku 
widnieje napis: „Walczyli pod sztanda-
rami PPR, zginęli na szubienicach z rąk 
hitlerowców 16 X 1942. Cześć ich 

pamięci”. Władysław Broniewski po-
święcił im poemat Pięćdziesięciu, który 
dedykował bojownikom Polskiej Partii 
Robotniczej. W rzeczywistości wśród 
straconych – zarówno rozstrzelanych 
na Wydmach Łuże, jak i powieszonych 
na szubienicach – byli nie tylko komu-
niści z PPR i jej zbrojnej organizacji – 
Gwardii Ludowej, lecz także działacze 
Delegatury Rządu na Kraj: Mieczysław 
Szalewski i Stanisław Henryk Święcic-
ki, który według relacji świadków miał 
nie pozwolić, aby Niemiec wykonał na 
nim wyrok, i sam zawiesił sobie sznur 
na szyi, a także żołnierze Armii Krajo-
wej: Michał Nitka i Bolesław Borowski 
(Jan Pokorski) oraz członkowie Związku 
Harcerstwa Polskiego.
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PIĘĆDZIESIĘCIU (fragment)
Ich wszystkich było pięćdziesięciu.
Wiązano grupy po dziesięciu
i pchano siłą w paszcze aut,
a potem – Wola, Włochy, dworzec...
Nad wszystkim bujał, jak proporzec,
dopełniający się już gwałt.

O patrz, Warszawo, to są ci,
za których się historia mści,
to oni wolą nieugiętą
uczyli nas, jak żyć, jak bić się,
jak gardzić życiem, kochać życie,
ażeby syn i wnuk pamiętał...
O, patrz Warszawo, toż to tamci,
którzy nas mieli zmiażdżyć, stłamsić,
przed nasz są powołani sąd,
by im wyrokiem wskazać krwawym,
że siła podłych nie jest prawem,
że to bluźnierstwo, że to błąd.

Ich było tylko pięćdziesięciu,
z Powiśla, z Woli byli wzięci,
z warsztatów pracy, fabryk, hut...
To oni każdą z bruku cegłą
o wolność bili się, o lud,
o chleb nasz i – o Niepodległą! 

W odwecie za niemieckie eg-
zekucje Gwardia Ludowa prze-
prowadziła zamachy na lokale 
przeznaczone tylko dla Niem-
ców: Café Club (róg Alej Jero-
zolimskich i Nowego Światu) 
i Mitropa (przy ul. Emilii Plater 
na terenie Dworca Głównego). 
Planowany atak na Café Otto w Alejach 
Jerozolimskich nie doszedł do skutku, 
zamiast tego Gwardia Ludowa zaatako-
wała drukarnię „Nowego Kuriera War-
szawskiego” (ul. Marszałkowska 3/5) 
– niemieckiego dziennika wydawanego 
w języku polskim, zwanego przez war-
szawiaków gadzinówką. W zamachach 
zginęło i zostało rannych kilkudziesięciu 
Niemców. Ataki Gwardii Ludowej po-
tępiła Armia Krajowa, głównie dlatego, 
że narażały ludność cywilną na kolejna 
represje, a ponadto były demonstracją 
siły komunistów. Jeszcze tego samego 
dnia Niemcy aresztowali wszystkich 
mężczyzn w budynku sąsiadującym 
z Café Club, a w kolejnych dniach – 

wszystkich mężczyzn przebywających 
w kawiarniach U Aktorek i SiM. Orga-
nizacja Małego Sabotażu „Wawer”, pod-
porządkowana Komendzie Głównej AK, 
rozpoczęła natomiast szeroko zakrojo-
ną akcję oblewania Niemców kwasem 
solnym. Ludwig Fischer, gubernator 
dystryktu warszawskiego Generalnego 
Gubernatorstwa, napisał w raporcie dla 
generalnego gubernatora Hansa Franka: 
„Na akcje ruchu oporu odpowiedziano 
najostrzejszymy środkami: w pobliżu 
zniszczonych torów powieszono 50 
komunistów, w odwet za użycie kwasu 
solnego nałożono na miasto Warszawę 
kontrybucję w wysokości jednego milio-

na złotych; za napady bombowe aresz-
towano 50 osób jako zakładników i wy-
znaczono godzinę policyjną na 19.30”.

Miesiąc później, w nocy z 16 na 
17 listopada 1942 roku, żołnierze Ar-
mii Krajowej dokonali udanych zama-
chów na pięć pociągów, wysadzili je-
den most kolejowy, drugi uszkodzili, 
a także w dwóch miejscach naruszyli 
tory. Akcją, której nadano kryptonim 
„Odwet kolejowy”, dowodził mjr Jan 
Wojciech Kiwerski „Lipiński”, „Oli-
wa”, a jej inicjatorem był ppłk Fran-
ciszek Niepokólczycki „Teodor”.

11 października 1946 roku prezydium 
Krajowej Rady Narodowej z Bolesła-

wem Bierutem na czele przyznało po-
śmiertnie 36 bojownikom Polskiej Partii 
Robotniczej Order Krzyża Grunwaldu 
III Klasy „za zasługi położone w walce 
z okupantem i udział w pracach konspi-
racyjnych w okresie okupacji na terenie 
„m. st. Warszawy”. W tym samym roku 
dziennikarze komunistycznego „Głosu 
Ludu” – pisma PPR – apelowali o uszano-
wanie miejsca zbrodni przy ul. Mszczo-
nowskiej („należałoby jak najprędzej 
zająć się zaniedbanym miejscem stra-
ceń na Woli”), choć w notatce prasowej 
nie brakuje przekłamań historycznych.

Zbyt krótka belka?
Dwie szubienice przy 
ul. Mszczonowskiej zosta-
ły zbudowane z drewnia-
nych słupów telegrafi cznych 
wyprodukowanych w Os-
trowi Mazowieckiej. Do dziś 
przetrwała tylko jedna z nich, 
jednak jej autentyczność jest 
kwestionowana. Porównując 
zdjęcia archiwalne ze stanem 
obecnym, już na pierwszy rzut 
oka widać, że poprzeczna bel-
ka ocalałej szubienicy jest zbyt 
krótka, aby móc na jej przeciw-
ległych końcach powiesić po jed-
nej osobie. Być może belka ta 
została uszkodzona już po woj-
nie, ale jak dotąd nikt nie potwier-
dził tego rzetelnymi badaniami.

W oczekiwaniu na rozwiązanie ta-
jemnicy szubienicy przy ul.  Mszczo-

nowskiej, apeluję do władz Warszawy, 
a w szczególności do pracowników 
Urzędu Dzielnicy Wola, aby zadbali 
o okolicę wokół miejsca straceń. Szczęś-
liwie czasy wysypiska śmieci już minęły, 
ale zagospodarowanie terenu nadal po-
zostawia wiele do życzenia. Metalowe 
elementy z ogrodzenia wokół szubienicy 
zostały rozkradzione, a okalające ją mur-
ki wkrótce zupełnie się rozsypią. Czas 
najwyższy, by ponad 72 lata po tragicz-
nych wydarzeniach z 16 października 
1942 roku ofi ary niemieckich okupan-
tów zostały należycie upamiętnione.
Katarzyna Dzierzbicka – dziennikarka, 
licencjonowana przewodniczka po Warszawie
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NNa przełomie sierpnia i września 1944 roku zakończy-
ła się operacja Overlord – wojska sprzymierzonych 
wyzwoliły Paryż i rozpoczęły przygotowania do ata-
ku na Niemcy. Zgodnie z zamierzeniami aliantów 

szybkie sforsowanie Renu miało pozwolić na wygranie wojny 
przed świętami Bożego Narodzenia.

W takim właśnie momencie gracze (od jednego do trzech) 
przejmują dowodzenie nad siłami sprzymierzonych. Ich celem 
jest przekroczenie Renu przed końcem rozgrywki (wyznacza-
nej umownie przez pulę żetonów posiłków niemiec kich) albo 
zdobycie jak największej liczby medali.

Po pobiciu sił niemieckich podczas operacji Overlord powstał 
obszar ziemi niczyjej aż do Renu. Dowództwo niemieckie mu-
siało pospiesznie ściągać uzupełnienia. Alianci zaś stale spro-
wadzali do Normandii nowe dywizje. Wydawałoby się, że Ren 
jest w zasięgu ręki i koniec wojny także. Ale rzut oka na mapę 
– w grze pełniącą funkcję planszy – nasuwa pytanie, dlaczego 
nowe jednostki wyładowywano w Normandii, skoro bliżej frontu 
było kilka innych portów. Okazuje się, że w ramach przygoto-
wań do inwazji lotnictwo alianckie zniszczyło infrastrukturę na 
niemieckim zapleczu. Niemcy również zdawali sobie sprawę 
ze znaczenia portów i każdy z nich obsadzili garnizonem, który 
przed wycofaniem się miał zniszczyć urządzenia portowe. Nie 
było więc możliwości uniknięcia kilkusetkilometrowego trans-
portu dosłownie wszystkiego na pierwszą linię frontu. Koniecz-
ne były trudne decyzje o czekaniu na niezbędne zaopatrzenie.

Właśnie wokół tych okoliczności jest zbudowana mechanika 
gry 1944: Wyścig do Renu. Trzej główni aktorzy na zachodnim 
teatrze działań wojennych – Bernard Law Montgomery, Omar 
Nelson Bradley i George Patton – mają wyznaczone pasy na-
tarcia i przede wszystkim starają się o pozyskanie paliwa, amu-
nicji i prowiantu, aby ich korpusy mogły się przebić do Renu, 
likwidując po drodze rozbite jednostki wroga, zanim okrzepnie 
obrona niemiecka na przedpolu Linii Zygfryda.

Inaczej niż w większości gier o tematyce wojennej, autorzy 
skupili się nie na walce, lecz na logistyce i problemie zaopatrze-
nia wojsk. Inną nowinką jest to, że gracze są po tej samej stronie 
– dowodzą grupami armii aliantów.

W każdej turze mogą ruszyć swój korpus o trzy umowne pola 
kosztem zużycia paliwa. W wyzwalanych miastach sprawdzają wy-
darzenie z indywidualnej talii pościgu. Na ogół los jest szczęśliwy 
dla gracza – można spotkać głodujących cywilów (i za pomoc im 

dostać medal), zdobyć porzucone materiały pędne czy amunicję, 
a nawet otrzymać pomoc ruchu oporu (czyli dodatkową akcję). 
Zdarza się jednak również spotkanie z uciekającymi Niemcami, 
których trzeba wyłapać (dodatkowe zużycie paliwa), albo walka 
z osłabionymi dywizjami Wehrmachtu (zużycie amunicji). Niektó-
re korpusy alianckie rozpoczynają grę bez amunicji, a wszystkie 
– z bardzo skromnymi zasobami. Dlatego znacznie ważniejsze na 
początku rozgrywki jest pobranie zaopatrzenia (również ograni-
czonego) i dowiezienie go na linię walk. Tak jak w 1944 roku, tak 
i w grze linie komunikacyjne są zniszczone, a dostępne szlaki są 
notorycznie zakorkowane przez wielokilometrowe łańcuchy cię-
żarówek. Gracze mają określone możliwości gromadzenia środ-
ków transportu i ich wystawiania na planszę. A raz wystawione 
ciężarówki blokują połączenie aż do specjalnej fazy logistyki.

Powoduje to nieustający ból głowy naczelnego dowództwa, 
jak skutecznie wykorzystać przewagę aliantów, skoro wciąż 
brakuje środków do prowadzenia walki. Aby rozgrywka była 
bardziej realistyczna, gracze mają jeszcze akcje wsparcia lotni-
czego, desantu spadochronowego (tak, można inaczej rozegrać 
operację Market-Garden), do tego każdy dowódca ma swoją 
własną, wyjątkową akcję.

A co z Wehrmachtem? Otóż na koniec każdej tury gracz na 
chwilę staje się dowódcą wojsk niemieckich. Może wystawić na 
planszę nową, silną jednostkę przybyłą z Rzeszy albo wykonać 
kontratak, odbijając jedno z francuskich czy belgijskich miast. 
Jest to o tyle ważne, że zwycięstwo wymaga nie tylko przekro-
czenia Renu, lecz także utrzymania korytarza do głównej bazy 
wojsk sprzymierzonych. I tu ujawnia się pomysłowość autorów 
wydawnictwa Phalanx, bo decyzje graczy są wyjątkowo uciążli-
we dla rywali. Gdyby Wyścig do Renu przewidywał gracza zarzą-
dzającego wojskami niemieckimi, to trudno byłoby znaleźć chęt-
nego do zbierania batów. A tak przez chwilę można się wykazać 
zmysłem strategicznym, nie psując sobie planów – nowe jednos-
tki niemieckie pojawiają się w pasie działania innych dowódców.

Rozgrywka znakomicie pokazuje problemy dowództwa 
alianckiego w czasie jesiennych walk na północy Francji. Po-

1944: Wyścig do Renu jest nietypową grą wojenną. 
Autorzy skupili się nie na walce, lecz na logistyce.

Zanim dotarli 
do Renu
Wojciech Sieroń
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czątkowy spacerek (bo oporu nie ma albo jest symboliczny) 
zostaje zahamowany przez braki materiałowe. Pobieranie za-
opatrzenia z ograniczonej puli wywołuje frustrację innych do-
wódców, przekonanych, że to ich kierunek operacyjny jest 
najważniejszy dla zwycięstwa. Na domiar złego na planszy 
pojawia się coraz więcej jednostek niemieckich. Dowódcy mają 
stały dylemat – ryzykować szybki pochód, nawet jeśli brakuje 
amunicji, czy gromadzić zapasy? Każdy miłośnik historii i zma-
gań na planszy doceni geniusz zastosowanych tu rozwiązań.

Pora na wyjaśnienie, czy to gra kooperacyjna (współpraca mię-
dzy graczami przeciwko mechanice gry), czy rywalizacyjna. Otóż 
jesienią 1944 roku między dowódcami alianckimi doszło do ry-
walizacji, w dużej mierze ambicjonalnej. Uczestniczyli w niej 
Montgomery, popierany przez Winstona Churchilla, generałowie 
amerykańscy, których pomysły musiał czasem mitygować głów-
nodowodzący gen. Dwight Eisenhower, a do tego nieobliczalni 
dowódcy francuscy. Dla nas, Polaków, przykładem tarć w obo-
zie aliantów są losy gen. Stanisława Sosabowskiego, który stał 
się kozłem ofi arnym nieudanej operacji Market-Garden. W grze 
przejawia się to wszystko na dwa sposoby. Po pierwsze, zasoby 
są ograniczone i kto pierwszy, ten lepszy. Po drugie, kilka miast 
na liniach rozgraniczenia pasów natarcia jest oznaczonych jako 
wspólne; który z dowódców dotrze tam pierwszy, ten zyska medal. 
Daje to niesamowite efekty podczas rozgrywki, gdy zwyczajne 
ludzkie emocje biorą czasem górę nad chłodną kalkulacją stratega.

Niektóre miasta dowództwo (czyli autorzy gry) uznało za wy-
jątkowo ważne i ich wyzwolenie jest nagradzane medalem (któ-
ry można stracić w wyniku kontrataków niemieckich!). Walka 
z jednostkami niemieckimi także jest okazją do udekorowania 
piersi bohaterów. To kolejny dylemat dowódców w tej grze. 
Przeć do Renu, by zakończyć wojnę (gra kończy się natychmia-
stowo), czy posuwać się wolniej, ale w chwale orderów i medali?

Wyścig do Renu zawiera sporo uproszczeń – ale to nieunik-
nione. Uczestnicy dowodzą korpusami (trzema albo czterema), 
co sprzyja płynności. Walka polega na sprawdzeniu, czy mamy 
środki (amunicję i paliwo) do pokonania Niemców. To rozwią-
zanie podkreśla jednak znaczenie logistyki.

Wydawnictwo Phalanx zadbało o smaczki historyczne. Wśród 
medali alianckich znajdziemy polski Krzyż Walecznych. Jedną 
z czterech jednostek desantowych jest Samodzielna Brygada Spa-
dochronowa gen. Sosabowskiego. Na mapie umieszczono grafi ki 
przypominające o ważnych bitwach i wydarzeniach tego okresu, 
a wśród nich wspomnienie walk 1. Dywizji Pancernej gen. Sta-
nisława Maczka. Karty użyte do symulowania oporu Niemców 
i wydarzeń związanych z wyzwalaniem miast zawierają zdjęcia 
z epoki. Gracze dowiedzą się z nich o walczącej wciąż Warsza-
wie. Te elementy są o tyle ważne, że gra została przygotowa-
na w wersji polskiej i angielskiej. Gracze z całego świata mogą 
więc poznać kontekst ogólny i wkład polskiego oręża w walki 
na froncie zachodnim. O tym, że Wyścig do Renu został dobrze 
przyjęty, świadczą szybkie wyczerpanie pierwszego nakładu 
i miejsce w pierwszej trójce najlepszych wojennych gier planszo-
wych w plebiscycie o randze porównywalnej do fi lmowych Os-

carów – Golden Geek Award. A głosują tu gracze z całego świata!
Wykorzystanie gry na zajęciach szkolnych wymaga specjalnych 

przygotowań. Z pewnością wcześniejsze rozłożenie żetonów i ro-
zegranie z całą klasą, podzieloną na umowne sztaby, kilku rund 
pozwolą pokazać trudności w zarządzaniu ograniczonymi zaso-
bami i skutki tężejącego oporu Wehrmachtu. Dużo więcej dałyby 
zajęcia pozalekcyjne dla pasjonatów II wojny światowej, bo każda 
partia ma zupełnie inny charakter i daje okazję do analizy historii 
alternatywnej oraz faktycznie zaistniałych wydarzeń. Wyścig do 
Renu daje do zrozumienia, że siła tkwi nie tylko w jednostkach 
naziemnych, lecz także w umiejętnym wykorzystaniu wspar-
cia lotniczego i wojsk desantowych. Przede wszystkim jednak 
świetnie ilustruje, jak ważną rolę na polu walki odgrywa czas.
Wojciech Sieroń – nauczyciel, redaktor naczelny serwisu GamesFanatic.pl
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A Po zwycięskim zakończeniu operacji „Overlord” alian-

ci stanęli wobec sytuacji, którą chyba najtrafniej ujął 
Cornelius Ryan: „prawda polegała na tym, że Niemcy szyb-
ciej przegrywali, niż alianci mogli zwyciężać”. W praktyce 
oznaczało to, że na rozległym terytorium między Paryżem 
a Renem niemal nie było wojsk niemieckich. 

Ta właśnie faza wojny ma odzwierciedlenie w grze 
1944: Wyścig do Renu. Uczestnik wciela się w rolę jed-
nego z trzech alianckich dowódców na froncie zachodnim. 
Celem każdego z graczy jest zwyciężenie w tytułowym 
wyścigu. Niestety, właśnie w wyścigu, a nie w kampanii 
wojennej. Przebieg rozgrywki nasuwa nieodparte porów-
nanie do wyścigu sportowego, w którym głównym celem 
jest osiągnięcie mety (Renu), a walka – czy raczej „walka” 
– z Niemcami sprowadza się jedynie do zapewnienia swoim 
korpusom odpowiedniej ilości amunicji, która automatycz-
nie gwarantuje zwycięstwo nad spotkanymi oddziałami 
wroga. Trudno się tu dopatrzyć elementów clausewitzow-
skiego „tarcia”, tego czynnika nieprzewidywalnego, który 
może zmienić pewne – jak by się mogło wydawać – zwy-
cięstwo w niespodziewaną klęskę i odwrotnie. No, chyba 
że za element przypadkowości uznać możliwość wyloso-
wania niemieckiej dywizji, do której pokonania potrzeba 
trzech jednostek amunicji, a nie np. jednej czy dwóch…

Dużą, z edukacyjnego punktu widzenia, zaletą gry są 
wykorzystywane w niej karty. I to zarówno te przedsta-
wiające dywizje niemieckie, jak i te ukazujące rozmaite 
wydarzenia historyczne, w tym Powstanie Warszawskie 
czy pierwszy niemiecki nalot na Wielką Brytanię z użyciem 
rakiet V-2. Niestety, wydarzenia te są jedynie zasygnali-
zowane kartami, pozbawionymi nawet ich jednozdanio-
wego opisu.

Wydaje się jednak, że gra 1944: Wyścig do Renu, pomi-
mo wskazanych powyżej kilku mankamentów oraz uprasz-
czania wielu zagadnień, zasługuje na uwagę. A już z pew-
nością może być inspiracją choćby do zainteresowania się 
udziałem polskich wojskw walkach na froncie zachodnim.

Maciej Żuczkowski

Grywalność:  Poziom skomplikowania:  Edukacja: 
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Przegląd fi lmowy Echa Katynia to inicjatywa, którą Instytut 
Pamięci Narodowej podjął w 2010 roku. Jest organizowany 
corocznie w kwietniu. Pierwsze trzy edycje odbyły się wy-
łącznie w Warszawie. Od 2013 roku przegląd ma wymiar 
ogólnopolski, a z każdym kolejnym rokiem zwiększa się 
liczba miejsc projekcji. 

W

Zeskanuj kod i przeczytaj informacje dotyczące VI edycji konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”.

Pięć fi lmów o Zbrodni Katyńskiej
Karol Wisłocki

Duński lekarz, duchowni różnych wyznań i policjant 
– to tylko niektórzy bohaterowie tegorocznego, 
szóstego już, przeglądu filmów Echa Katynia.

W tym roku, w związku z 75. rocznicą Zbrodni 
Katyńskiej, przegląd Echa Katynia zorga-
nizowaliśmy w ponad dwudziestu miastach 
Polski. W repertuarze znajdują się dzieła re-

żyserów polskich i zagranicznych, będące refl eksją przede 
wszystkim nad Zbrodnią Katyńską, ale także nad innymi 
zbrodniami systemu komunistycznego. Emitowane produkcje 
odnoszą się do relacji świadków zbrodni, konstrukcji sowiec-

kiego systemu terroru, ale przede wszystkim do dramatów 
rodzin ofi ar zbrodni.

W poprzednich edycjach przeglądu projekcje fi lmowe od-
bywały się zazwyczaj późnym popołudniem lub wieczorami. 
W tym roku w 22 miejscowościach lokalne projekcje składają 
się z dwóch bloków programowych: uczniowskiego, skiero-
wanego głównie do młodzieży szkolnej, oraz wieczornego, 
który z uwagi na drastyczne sceny zawarte w jednym z fi l-
mów jest przeznaczony dla osób pełnoletnich. 

W tegorocznej edycji przeglądu znalazło się pięć fi lmów 
nawiązujących do tragedii sprzed 75 lat, pokazujących jej 
upamiętnienie we współczesnej Polsce i na świecie.

17 dni września , fi lm Józefa Gębskiego, powstał na 
podstawie zapisków policjanta zastrzelonego przez NKWD, 
który spoczywa w Miednoje. Przed śmiercią opisał kilka 
tygodni swojej tułaczki po kraju tuż po wybuchu II wojny 
światowej. Zapiski ukrył w bucie. Ten niedługi fi lm został 
zrealizowany z materiałów archiwalnych, a ciekawa narracja 
pomaga odbiorcy odczuć grozę pierwszych dni wojny.

Czaszka z Katynia jest dziełem duńskiej dziennikarki 
i pisarki Lisbeth Jessen, autorki książki o tym samym 
tytule. W fi lmie przedstawiona jest historia czaszki, którą 
z Katynia wywiózł Helge Tramsen, duński chirurg, jeden 
z lekarzy międzynarodowej komisji dokonującej w 1943 roku 
sekcji zwłok zamordowanych polskich ofi cerów. Czaszkę 
przewiózł do Instytutu Medycyny Sądowej w Kopenhadze, 
gdzie w 2005 roku została odnaleziona w jednej z szaf. 
Pozostawało wyjaśnić, do kogo należała. W fi lmie autorka 
skupiła się na losach wspomnianego lekarza, jego rodzinny 
oraz innych członków komisji. Nawet po zakończeniu 
wojny robiono wszystko, by zataić prawdę o tragicznych 
wydarzeniach w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Jest to 
najprawdopodobniej jedyny duński fi lm o Zbrodni Katyńskiej.

W poszukiwaniu pamięci to zrealizowany 
przez Przemysława Skrzeka fi lm będący relacją z wyjazdu 
edukacyjnego do Polskiego Cmentarza Wojennego na Monte 
Cassino, w którym uczestniczyli laureaci V edycji konkursu 
„Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”. Młodzi ludzie – 
autorzy prac poświęconych ofi arom Zbrodni Katyńskiej – 
opowiadają, jakie uczucia towarzyszyły im podczas objazdu 
i jak ważna jest pamięć o polskich ofi cerach. 
5 marca 2015 roku Instytut Pamięci Narodowej ogłosił 
VI edycję konkursu, który jest skierowany do uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – więcej informacji na 
stronie www.pamiec.pl/sprzaczki. 
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Czekista w reżyserii Aleksandra Rogożkina to 
najbardziej drastyczny fi lm przeglądu, skierowany 
wyłącznie do widzów pełnoletnich. Ten rosyjski obraz to 
przerażające studium terroru komunistycznego w latach 
wojny domowej, pokazujące brutalne rozprawianie się 
z wrogami systemu, co niemal zawsze wyglądało tak 
samo: przesłuchanie, fi kcyjna rozprawa i zawsze ten sam 
wyrok – rozstrzelanie. Kara śmierci traktowana była 
przez czekistów jako najlepszy sposób na pozbycie się 
wrogiej części społeczeństwa.

Śmierć ich połączyła. Kapelani katyńscy 
w reżyserii Tomasza Bardorscha ukazuje losy kilkudziesięciu 
żołnierzy duchownych: katolików, prawosławnych, 
protestantów i żydów, pełniących służbę w Wojsku Polskim 
w dwudziestoleciu międzywojennym, którzy po wrześniu 
1939 roku trafi li do niewoli sowieckiej i razem z innymi 
ofi cerami zostali zgładzeni.

W tym roku przegląd zorganizowaliśmy w następujących 
miastach: Białystok, Bydgoszcz, Ciechanów, Częstochowa, 
Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Krosno, Lublin, Płock, 
Poznań, Proszowice, Racibórz, Radom, Rzeszów, Sosnowiec, 
Szczecin, Trzebinia, Warszawa, Wrocław, Zator.

W ciągu pięciu lat w repertuarze przeglądu znalazło się już 
29 produkcji fi lmowych zrealizowanych w Polsce, a także na 
Białorusi, Łotwie, Ukrainie, w Czechach, Danii, Rosji i USA.
Karol Wisłocki – politolog, pracownik Biura Edukacji Publiczej IPN, 
współorganizator przeglądu „Echa Katynia”
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Zdjęcia z innego świata

T
omasz Kizny, współzałożyciel podziemnej Niezależnej 
Agencji Fotografi cznej „Dementi”, od lat zajmuje się 
represjami stalinowskimi. Poświęcił im kilka wystaw 
i publikacji. W 2013 roku wydał album Wielki Terror 

1937–1938. Pokazał w nim, pochodzące z kartotek NKWD, 
zdjęcia więźniów, którzy niedługo po ich zrobieniu zostali za-
bici, a także współczesne fotografi e miejsc pochówku ofi ar 
czystek oraz zdjęcia ich krewnych wraz ze wspomnieniami 
o losach rodzin. Album jest przejmującym portretem zbioro-
wym ofi ar terroru, ale też wiele mówi o jego długotrwałych 
skutkach dla społeczeństw postradzieckich.

Podobną metodę – łączenia fotografi i archiwalnych, zdjęć 
współczesnych i fragmentów materiałów źródłowych – Kizny 
zastosował w albumie Gułag, którego współwydawcą jest Insty-
tut Pamięci Narodowej. Jest to pierwsza edycja polskojęzyczna 
książki, która ukazała się w 2003 roku we Francji, a następnie 
została przetłumaczona na kilka języków. Jak zapewnia autor, 
obecne wydanie zostało gruntownie poprawione.

Zdjęcia, podzielone na siedem części tematycznych, są po-
przedzone tekstami historyków Normana Daviesa i Nicola-
sa Wertha oraz byłego dysydenta, obrońcy praw człowieka 
i przewodniczącego Stowarzyszenia „Memoriał” Siergieja 
Kowalowa. Gorzko brzmią jego słowa o niedostatecznym rozli-
czeniu zbrodni Stalina i dzisiejszych postawach części Rosjan: 
„Nikomu nie zależy na odkryciu prawdy, a procesy sądowe 
są w ogóle nie do pomyślenia. […] Nie chcieliśmy nic wiedzieć 
o Gułagu, nie chcieliśmy go widzieć. […] Krzyczeliśmy na wie-
cach, żądaliśmy ich śmierci. […] to my stworzyliśmy ten sy-
stem, my, obywatele tego kraju”. Wielka szkoda, że nie może-
my przeczytać także kilku zdań któregoś z polskich świadków 
Gułagu, na przykład prof. Barbary Skargi, więźniarki Workuty 
i wybitnej fi lozof, zmarłej w 2009 roku. Warto pamiętać, że 
polska literatura wspomnieniowa i naukowa zawiera liczne 
i wybitne pozycje, powstałe również w czasach „przedsoł-
żenicowskich” (np. opracowanie Sprawiedliwość sowiecka, 
wyd. 1945). Kilka lat temu IPN wydał książkę Stanisława Cie-
sielskiego, będącą całościową historią obozów radzieckich do 
1953 roku (Gułag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918–
–1953). Powinniśmy ten dorobek stale popularyzować (w al-
bumie zabrakło niestety choćby krótkiej 
listy bibliografi cznej).

Obszerny materiał fotograficzny 
w książce Kiznego pochodzi z kilku źró-
deł. Pierwsze stanowią zasoby archi-
wów. Są to zdjęcia i fi lmy wykonywa-
ne na potrzeby radzieckiej propagandy 
oraz fotografi e z akt osobowych więź-
niów. Drugie źródło to zbiory prywat-
ne byłych więźniów i krewnych funk-
cjonariuszy NKWD. Wreszcie – zdjęcia 
współczesne, wykonane przez Kizne-
go w czasie kilku wypraw na północ 
i wschód Rosji.

Sześć części albumu jest poświęco-
nych konkretnym fragmentom mapy 
„archipelagu Gułag”. Na początek śle-
dzimy zdjęcia archiwalne, konfrontując 
je następnie z utrwalonym przez Kizne-

go współczesnym obrazem tych miejsc. Kizny prowadzi nas 
najpierw na Wyspy Sołowieckie, gdzie obozy powstały jesz-
cze przed masowym terrorem. Potem przenosimy się na 
budowę Kanału Białomorskiego, jednej z najgłośniejszych 
tzw. wielkich budów socjalizmu. Prymitywizm środków tech-
nicznych przywodzi jednak na myśl raczej epokę starożytną 
niż XX wiek. Odwiedzamy również Workutę, gdzie więźniów 
zatrudniano w kopalniach węgla, i „planetę Kołymę”, gdzie 
w strasznych warunkach wydobywano złoto. Całkowity bez-
sens działań gospodarczych, w które angażowano niewol-
niczą siłę roboczą więźniów, unaocznia historia tzw. Mar-
twej Drogi, nigdy nieukończonej linii kolejowej, budowanej 
za kołem podbiegunowym. Zarastające lasem, zniszczone 
tory z porzuconą, zardzewiałą lokomotywą wydają się wręcz 
symbolem irracjonalności komunizmu. Niewątpliwie dla wie-
lu czytelników zaskoczeniem będzie rozdział o kilkuletnim 
funkcjonowaniu obozu na wyspie Wajgacz w pobliżu Nowej 
Ziemi. Była to nietypowa placówka Gułagu. Przywodziła na 
myśl wyprawę odkrywców nieznanych obszarów z czasów 
pionierskiego zdobywania Syberii, a więźniowie i ich nadzor-
cy z NKWD brali w niej udział niemal na równych prawach. 
Osoby dotąd tylko epizodycznie stykające się z tematyką 
gułagowską mogą także być zdumione jedyną w książce 
problemową częścią, którą autor poświęcił funkcjonowaniu 
w obozach scen teatralnych. Występowali na nich nierzadko 
wybitni artyści, którzy padali ofi arą kolejnych fal represji. 
Wielkie wrażenie robią fotosy gwiazd tego gułagowskiego 
Broadwayu, jak np. Walentyny Tokarskiej, aktorki polskiego 
pochodzenia, więźniarki łagrów Workuty.

A skoro już jesteśmy przy wątkach polskich, to trzeba za-
znaczyć, że są one w albumie obecne, choć może czytelnik 
oczekiwałby więcej polskich fotografi i czy cytatów z polskich 
wspomnień. Polacy, choć byli tylko kroplą w morzu więźniów, 
przeszli przecież przez wszystkie systemy obozowe. Prze-
bywali na Sołowkach, a od lat trzydziestych i w innych obo-
zach. Obywatele II RP trafi ali do Gułagu w latach 1939–1941 
i po 1944 roku. Warto zwrócić uwagę na część poświęconą 
Workucie. Tworzą ją zdjęcia wykonane w połowie lat pięć-
dziesiątych przez Polaków osiedlonych tu po zwolnieniu z ła-

grów. W tle widać wieżyczki strażnicze, 
kopalniane szyby i ogrodzenia z drutu 
kolczastego. Zamieszczono również uni-
katową panoramę Workuty.

Kizny opowiada o Gułagu nie tylko 
przez fotografi e obiektów obozowych 
i mas więźniów, lecz także pokazuje 
historie konkretnych ludzi, ofi ar i ich ka-
tów. To bardzo ważne, bo od suchych 
liczb ofi ar większe wrażenie czynią bio-
grafi e. Album Kiznego to pozycja obo-
wiązkowa dla zainteresowanych histo-
rią totalitaryzmów XX wieku. To coś 
więcej niż tylko zbiór ilustracji do czy-
tanych równolegle wspomnień czy prac 
naukowych. To samoistna opowieść. 
Tych czarno-białych obrazów po obej-
rzeniu już nie sposób zapomnieć.

Małgorzata Ruchniewicz
Tomasz Kizny, Gułag, IPN, Fundacja 
Picture Doc, Warszawa 2015, 494 s.
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B
yli inwigilowani, przesłuchiwani i szantażowani, nękani 
stale zawyżanymi podatkami dochodowymi, wyrzuca-
ni z plebanii, wikariatów, klasztorów, także z placówek 
edukacyjnych, szpitali i domów pomocy społecznej, 

w których pełnili posługę duszpasterską. Byli również nama-
wiani do zaangażowania politycznego „na rzecz socjalistycznej 
ojczyzny”, więzieni, torturowani i szkalowani. Do 1956 roku 
robiono to, aby zniszczyć Kościół, a później, aby maksymalnie 
ograniczyć jego oddziaływanie ewangelizacyjne, duszpaster-
skie i charytatywne.

Tak. W PRL katoliccy duchowni diecezjalni i zakonni byli prze-
śladowani przez komunistów tylko dlatego, że wykonywali 
obowiązki związane z powołaniem życiowym i wykształceniem 
teologicznym. Cel? Ludowa Polska miała się stać państwem 
ateistycznym.

Na czym więc polegała ich „wina” – rzecz jasna – w oczach 
komunistów? Na tym, że stanowili opozycję systemową (pod-
kreślmy – nie opozycję polityczną, bo przecież nie zabiegali 
o władzę, stanowiska, wpływy) wobec rządzących z sowiec-
kiego nadania, którzy budując nowe, rzekomo bezklasowe 
społeczeństwo z hasłem „naukowego marksizmu” na trans-
parentach, mieli obowiązek jak najszybciej zniszczyć „reak-
cyjny” Kościół katolicki. A ponieważ Polacy wciąż chodzili do 
kościołów i bardziej słuchali księży niż sprawujących władzę, 
w 1949 roku na spotkaniu Kominformu w Karlowych Warach 
komuniści z Polski zostali solidnie zrugani przez towarzyszy 
z innych krajów socjalistycznych za nieudolność w zwalcza-
niu Kościoła.

O tym właśnie, o tej bezwzględnej wal-
ce z liderami wspólnot kościelnych, mówi 
leksykon biografi czny Represje wobec 
osób duchownych i zakonnych na terenie 
woj. krakowskiego 1944–1975 (tytuł za-
skakujący, bo czyż kapłani zakonni nie są 
duchownymi?), wydany przez IPN i jezu-
ickie Wydawnictwo Apostolstwa Modli-
twy w ramach serii „Kościół w okowach”. 
Jest to drugie tego rodzaju opracowanie 
w znacznym stopniu wykorzystujące zaso-
by archiwalne IPN. Poprzednie, trzytomo-
we dzieło Leksykon duchowieństwa repre-
sjonowanego w PRL w latach 1945–1989 
(wydane przez IPN i Verbinum w latach 
2002–2006), koncentrowało się na du-
chownych zamordowanych przez komu-
nistów lub skazywanych na kary wielolet-
niego więzienia.

Ksiądz Józef Marecki, redaktor nauko-
wy krakowskiego leksykonu (uwzględ-
niającego 180 biogramów duchownych 
z archidiecezji krakowskiej oraz diecezji 
kieleckiej i tarnowskiej, m.in. tak znanych 
kapłanów jak ks. Jan Zieja czy ks. Ferdy-
nand Machay), podkreśla, że z zawartych 

w książce lakonicznych informacji biografi cznych – pocho-
dzących z Archiwum Narodowego w Krakowie, ipeenowskich 
i kościelnych zbiorów archiwalnych oraz różnych relacji – wy-
nika jedna zasadnicza konstatacja: ludzie w sutannach byli 
dręczeni nie tylko przez funkcjonariuszy UB/SB, lecz także 
przez sędziów, prokuratorów i zwykłych pracowników rad 
narodowych różnych szczebli. A wszyscy ci urzędnicy wy-
konywali polecenia z komitetów partyjnych PPR/PZPR lub 
z władz centralnych.

Księża diecezjalni, zakonnicy i zakonnice – niezależnie od tego, 
czy pracowali w parafi ach wielkomiejskich, małych, prowincjo-
nalnych miasteczkach lub wioskach, czy też przebywali za mu-
rami klasztorów kontemplacyjnych – właściwie każdego dnia, 
zwłaszcza w latach czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego 
stulecia, mogli się spodziewać, że dosięgnie ich zbrojne ramię 
władzy. Zasadnicza wartość tego leksykalnego opracowania 
polega na tym, że zawarte w nim krótkie informacje – z pozo-
ru nudne, a nawet odpychające, bo opatrzone niezliczonymi 
datami, skrótami, odnośnikami prawnymi i bibliografi cznymi – 
odsłaniają i demaskują mechanizmy rządzące państwem komu-
nistów, którzy podjęli walkę o rząd dusz, by narzucić „świecką 
religię” narodowi – chrześcijańskiemu od tysiąca lat.

Dziś wiemy, że walkę tę przegrali. Ale nie można zapominać, 
że niekiedy ocierała się ona o groteskę. Na przykład jednego 
z księży ubek dwukrotnie wzywał na przesłuchanie w spra-
wie „działalności tajnej organizacji – chóru kościelnego”, gro-
żąc mu procesem i więzieniem. Innym razem tego samego 

duchownego ów „opiekun” porwał i za-
wiózł pociągiem do Warszawy na „pa-
triotyczny”, czyli kontrolowany przez 
komunistów, zjazd Caritas. W stolicy 
ubek się jednak zagubił, a ksiądz po pro-
stu uciekł. A czy nie jak groteskę należy 
traktować takie „przestępstwa drogo-
we” księży, jak organizowanie procesji, 
pielgrzymek albo uczestnictwo w po-
grzebach; także „przestępstwa przeciw 
porządkowi publicznemu”, czyli czytanie 
listów biskupów, odmowę bicia w dzwo-
ny podczas pogrzebu Stalina, organizo-
wanie jasełek dla dzieci, kolportowanie 
obrazków? Oczywiście, już nieodwołal-
nie „wielkim przestępcą i nieprzejed-
nanym wrogiem ustroju”, a więc zasłu-
gującym na karę więzienia, stawał się 
ksiądz, który wyspowiadał żołnierza 
podziemia niepodległościowego.

Represje wobec osób duchownych… 
to swoista wiwisekcja ateistycznego to-
talitaryzmu. Badacze najnowszej historii 
Kościoła bez wątpienia powinni mieć tę 
pozycję na półce. Wkrótce spodziewamy 
się kolejnych tomów leksykonu.

Andrzej Sujka

Wiwisekcja ateistycznego 
totalitaryzmu

Represje wobec osób duchownych 
i zakonnych na terenie woj. krakowskiego 
1944–1975. Leksykon biografi czny, 
t. 1, red. ks. J. Marecki, IPN, Wydawnic-
two Apostolstwa Modlitwy, Kraków 2014, 
416 s.
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rzyjęło się mówić, że szpieg to drugi najstarszy 
zawód świata. Trudno dyskutować z tym stwier-
dzeniem, bo faktycznie od zawsze istniało i pewnie 
długo będzie jeszcze istnieć zapotrzebowanie na 

usługi tego typu. Dawniej były one bardziej skryte. Zlece-
niodawców i zleceniobiorców łączy przemożna potrzeba 
zachowania tajemnicy i, jeśli już dochodzi do współpracy, to 
strony tego nie ujawniają. Gwarantem takiego stanu rze-
czy były – i w wielu przypadkach wciąż są – zamknięte na 
klucz archiwa służb specjalnych oraz swoista omerta funk-
cjonariuszy i współpracowników. Ale to, co tajne, interesu-
je szczególnie, podobnie jak lepiej smakuje owoc zakazany. 
Dlatego od ponad wieku tematyka szpiegowska cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem wśród 
dziennikarzy, pisarzy, fi lmowców, a także 
zwykłych zjadaczy chleba. Jest ono tym 
intensywniejsze, im większe jest oddzia-
ływanie kultury masowej, w której naj-
bardziej rozpoznawalnym uosobieniem 
szpiega stał się fi kcyjny brytyjski agent 
James Bond, czyli „007”.

W Polsce ten fenomen potęguje od po-
nad dwudziestu lat odkrywanie tajemnic 
komunistycznej bezpieki. W kraju niewie-
le mówiono nawet o najsłynniejszym jej 
szpiegu Marianie Zacharskim, więc głód 
wiedzy w tym zakresie był i jest znaczny. 
Wszystko zmieniło się wraz z otwarciem 
archiwów SB. Dzięki temu grono bada-
czy powiększyło się o pracowników nauki 
spoza kręgu resortowego. Z okazji tej 
skorzystali także dwaj pracownicy Insty-
tutu Pamięci Narodowej – dr Władysław 
Bułhak i dr hab. Patryk Pleskot.

Na łamach książki Szpiedzy PRL-u bar-
dzo plastycznie zaprezentowali historię 
dziesięciorga szpiegów działających na 
rzecz wywiadu PRL: Jana Kaszubow-
skiego „Larsena”, Gustawa Marcusa 
„Hermana”, Haliny Szymańskiej (vel Alice 
Kraffczyk), Jerzego Kaczmarka (vel Heinza Petera Arnolda), 
Eugeniusza Młodowskiego, Andrzeja Czechowicza, Andrzeja 
Madejczyka „Madery”, „Lakara”, Franciszka Czajkowskiego 
„Opala”, Bogdana Walewskiego oraz Mariana Zacharskiego. 
W zdecydowanej większości opisane postaci zostały przed-
stawione szerokiemu gronu odbiorców po raz pierwszy. Do-
tychczas wiedzieli o nich sami ich bohaterowie, względnie 
funkcjonariusze służb, którzy sięgali po zakurzone teczki 
z archiwum, aby badać sprawy sprzed lat i poszerzać ho-
ryzonty szpiegowskiego fachu.

Wszystkie wymienione osoby łączył wspólny mianownik: 
praca na rzecz rodzimego, komunistycznego wywiadu, choć 
nie do końca jestem pewien, czy wszyscy bohaterowie tej 
książki byli tak naprawdę tylko szpiegami PRL. Być może, 
jak w przypadku Bogdana Walewskiego, służyli jednocześ-
nie kilku mocodawcom (z Polski, ZSRR czy USA) i nie wiado-
mo, wobec kogo odgrywali rolę podwójnego czy potrójnego 
agenta. Udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest niezmiernie 

trudne, a wręcz niemożliwe, szczególnie w obliczu braku 
dostępu do archiwów zachodnich i postsowiec kich służb 
specjalnych. Być może dlatego każda z historii, które pre-
zentują Bułhak z Pleskotem, jest tak fascynująca. Do tego 
należy dodać, że książka jest napisana z polotem, przystęp-
nym językiem, pełnym porównań i analogii, w dodatku wiele 
w niej nieoczekiwanych zwrotów akcji i zaskakujących puent. 
Żaden z hollywoodzkich twórców kina nie powstydziłby się 
scenariusza, który napisało życie przy współudziale ofi ce-
rów i współpracowników Departamentu VII MBP, a później 
Departamentu I Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego 
i MSW (czyli wywiadu PRL). Autorzy bardzo zgrabnie wpla-
tają w narrację, poświęconą pojedynczym szpiegowskim 

historiom, informacje o rodzimym wy-
wiadzie. Pokazują przy tym nie tylko 
konteksty geopolityczne, lecz także 
światowe trendy szpiegowskie i zmie-
niającą się koniunkturę. Wprowadzają 
też czytelnika w zawiłości struktur 
organizacyjnych i przybliżają żargon 
bezpieki, ale robią to w sposób wyjąt-
kowo subtelny. Jest to olbrzymi atut 
publikacji, która nie zniechęca niepo-
trzebnym ładunkiem treści.

Autorzy zauważają we wstępie, że 
życie szpiega w kraju działania nie było 
usłane różami. Często wręcz przeciw-
nie – wiązało się z wieloma problema-
mi materialnymi czy trudnościami dnia 
codziennego. Pokusili się nawet o kon-
kluzję, że „zdecydowanie nie było to ży-
cie w stylu Jamesa Bonda”. Dlatego 
moją uwagę tak mocno przykuła okład-
ka książki, która przywodzi na myśl pla-
kat reklamujący kolejną część przygód 
agenta Jej Królewskiej Mości. Przecież 
peerelowscy szpiedzy nie byli uzbrojo-
nymi po zęby agentami, zdobywającymi 
tajne informacje lub technologie jedną 
brawurową akcją. Wprost przeciwnie. 

Zazwyczaj skrycie, z mozołem, przez wiele lat nawiązywali 
kontakty, aby dotrzeć do tak pożądanych przez ich moco-
dawców źródeł informacji. Doskonale widać to na przykładzie 
Mariana Zacharskiego, ale nie brak na łamach książki i innych 
na to dowodów. Broń – w razie dekonspiracji szpiega – ob-
ciąża go bezlitośnie. W takich wypadkach sąd nie waha się 
wymierzyć najwyższego wymiaru kary. Ze względu na to mu-
siała to być działalność tajna, ale nie o charakterze zbrojnym.

Książka Władysława Bułhaka i Patryka Pleskota Szpie-
dzy PRL-u jest w ostatnim czasie jednym z najciekawszych 
wydawnictw poświęconych problematyce wywiadu, jakie 
ukazały się na polskim rynku. Autorom gratuluję pomysłu 
i świetnego pióra, za którym stoją nie tylko doskonały war-
sztat naukowy, olbrzymia wiedza i doświadczenie, lecz także 
obszerna kwerenda archiwalna, bez której nie powstałaby 
tak solidna publikacja. Zapraszam wszystkich czytelników 
„Pamięci.pl” do lektury.

Paweł Skubisz

O szpiegach w PRL-u

Władysław Bułhak, Patryk Pleskot, 
Szpiedzy PRL-u, Znak, Kraków 2014, 480 s.



  Elżbieta Borkowska, 
Urszula Dylong, Aniela 
Jonderko, „Mieli 
wrócić za czterna-
ście dni”. Mieszkańcy 
Ostropy w obozach 
pracy przymusowej 
w Związku Sowieckim 
(1945–1949), wstęp, 

oprac. D. Węgrzyn, IPN, Katowice – 
Gliwice 2014, 202 s.

  Przemysław 
Benken, Ofensywa 
Tet 1968. Studium 
militarno-polityczne, 
IPN, Szczecin 2014, 
238 s. + 12 s. wkł. 
ilustr.

  Piotr Szopa, 
W imieniu Rzeczy-
pospolitej. Wymiar 
sprawiedliwości Pol-
skiego Państwa Pod-
ziemnego na terenie 
Podokręgu AK Rze-
szów, IPN, Rzeszów 
2014, 616 s.

  Łucja Marek, 
Monika Bortlik-Dźwie-
rzyńska, Za Marksem 
bez Boga. Laicyzacja 
życia społecznego 
w Polsce w latach 
1945–1989, IPN, 
Katowice 2014, 376 s.

  Polska Partia 
Robotnicza 
1944–1948. Studia 
i szkice, red. 
M. Krzysztofi ński, 
IPN, Rzeszów 2014, 
288 s.

  „CzasyPismo” 
2014, nr 2(6), IPN, 
Katowice.

  Duszpasterstwa 
środowiskowe 
w latach 1945–1989. 
Archidiecezja 
krakowska, 
red. C. Kuta, 
ks. J. Marecki, IPN, 
Kraków 2014, 
272 s.

  Przed Sierpniem. 
Przejawy oporu społecz-
nego i postaw opozy-
cyjnych wśród miesz-
kańców województwa 
kieleckiego 1975–1980. 
Wybór dokumentów, 
wstęp, oprac. E. Krężo-
łek, IPN, Kraków – Kielce 
2014, 200 s.

  Fotografi e bez cen-
zury 1976–1989. Nie-
ofi cjalny portret PRL, 
oprac. P. Sasanka,
Sł. Stępień, T. Gleb, 
IPN, Warszawa 2014, 
319 s.

  „Nie umieram boha-
tersko, ale żyję w pra-
cy i trudzie”. Listy 
ks. Stanisława Żuka 
z lat 1944–1983. Wy-
bór źródeł, wstęp, wy-
bór, oprac. E. Chrza-
nowska, ks. A. Szot, 
IPN, Białystok 2014, 
745 s. + 16 s. wkł. zdj.

  Janusz Kaliński, 
Economy in Commu-
nist Poland. 
The Road Astray, 
tłum. J. Rohozińska-
-Michalska, IPN, 
Warszawa 2014, 
126 s.

  Marcin Kordecki, 
Dawid Smolorz, Atlas 
historyczny. Górny Śląsk 
w XX wieku. Zbiór map 
edukacyjnych / Histori-
scher Atlas. Oberschle-
sien im 20. Jahrhundert. 
Eine Sammlung päda-
gogischer Landkarten, 

IPN, Dom Współpracy Polsko-Niemiec kiej, 
Gliwice – Opole 2014, 48 s.

  Władze wobec 
Kościołów i związków 
wyznaniowych 
na Środowym 
Nadodrzu w latach 
1970–1980, 
red. E. Wojcieszyk, IPN, 
Poznań 2014, 180 s.

  Obóz Pracy 
w Świętochłowi-
cach w 1945 roku. 
Dokumenty, wybór, 
wstęp, oprac. 
A. Dziurok, 
wyd. II rozszerzone, 
IPN, Katowice 2014, 
364 s.

  Wojciech Padu-
chowski, Nowa Huta 
nieznana i tajna. 
Obraz miasta w ma-
teriałach Urzędu 
bezpieczeństwa Pub-
licznego i Milicji Oby-
watelskiej (1949–
–1956), IPN, Kraków 
2014, 471 s.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7
Publikacje IPN można nabyć:
w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki 
PRZYSTANEK HISTORIA, ul. Marszałkowska 21/25, 
00-628 Warszawa, tel. 22 576 30 05 
i w księgarni IPN, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, 
tel. 22 581 86 78, 22 581 86 79.

Prenumerata „Pamięci.pl”
Szczegółowe informacje na temat prenumeraty 
wraz z cennikiem i formularzem zamówienia znajdują 
się na stronie www.pamiec.pl przy opisie najnowszego 
wydania. Zamówienie można złożyć telefonicznie 
lub wysłać wypełniony formularz zwykłą pocztą 
na adres IPN albo pocztą elektroniczną na adresy 
podane poniżej. 

Sprzedaż wysyłkowa publikacji
zamówienia można składać telefonicznie: 
tel. 22 581 86 78, 22 581 86 79; 
22 581 86 96; faks 22 581 89 40
pocztą zwykłą na adres Instytutu
pocztą elektroniczną: joanna.pamula@ipn.gov.pl; 
joanna.pszczola@ipn.gov.pl; danuta.wierzman@ipn.gov.pl
lub w księgarni internetowej: www.ipn.poczytaj.pl

  Represje wob ec wsi i ru-
chu ludowego (1944/1945–
–1989), t. 5: Losy żołnie-
rzy Batalionów Chłopskich 
oraz działaczy Stronnictwa 
Ludowego „Roch” po II woj-
nie światowej, red. A. In-
draszczyk, M. Krzysztofi ński, 
IPN, Warszawa – Rzeszów 
2014, 424 s.

  Zbigniew Stanuch, 
Walka o religię. 
Katechizacja szkol-
na i pozaszkolna na 
Pomorzu Zachodnim 
w latach 1945–1961, 
IPN, Szczecin 2014, 
236 s.

BiBlioteKA iPn 73

  Pielgrzymka 
nadziei. II wizyta Jana 
Pawła II w Ojczyźnie. 
Materiały pokonfe-
rencyjne, IPN, Mu-
zeum Jana Pawła II 
i Prymasa Wyszyń-
skiego, Warszawa 
2014, 150 s.



PAMiĘtAM JAK DZiŚ...74

Piękno Wilna nie kończy się na jego 
krajobrazie, ono się raczej dopiero od 
niego zaczyna i snuje dalej swój czar 
w bryłach i szczegółach budynków, mia-
sto tworzących (Juliusz Kłos).

„Moje dzieciństwo przebiegało jeszcze 
w latach przedwojennych w Wilnie. To 
były lata cudowne. Ta ciepła atmosfera 
rodzinna zawsze mnie jakoś wzbogacała 
i uduchowiała. W moim domu często były 
spotkania, tatuś bardzo lubił widywać 
się z kolegami […] zaczynał te spotkania 
zawsze pieśnią Gaudeamus igitur, ale 
potem były różne pieśni patriotyczne, 
żołnierskie. Dużo się mówiło o [Józefi e] 
Piłsudskim, o [Józefi e] Hallerze. Zresztą 
moi rodzice brali czynny udział w zdo-
bywaniu Wilna […]. Z domu rodzinnego 
wyniosłam więc atmosferę patriotyczną.

Mój ojciec był farmaceutą, przez ja-
kiś czas nawet wojewódzkim. W urzę-
dzie zresztą poznał moją mamę. Miał 
też własną aptekę. Był cudownym, ko-
chanym człowiekiem. Rodowody zdo-
bywane przez mojego ojca zaginęły, ale 
brat stryjeczny, Wacław Szantyr, bar-
dzo dbał o to, żeby zachować te doku-
menty. Niestety Wacław poległ w 1939 
roku, służył w kawalerii”.

Stefania wcześnie zaczęła się intereso-
wać polityką.

„Po śmierci Piłsudskiego i po objęciu 
rządów przez [Edwarda] Rydza-Śmigłe-
go dotarła do mojej świadomości poli-
tyka. W szkole bardzo dużo się o tym 
mówiło. Mając 10 czy 11 lat, napisałam 
nawet takie wystąpienie o tym, że Pił-
sudski nas uczył, że idą czasy, których 
znamieniem będzie wyścig pracy, tak jak 
kiedyś był wyścig krwi i wyścig żelaza. To 
było bardzo poważne i nawet grono pe-
dagogiczne się dziwiło, że ja w taki spo-
sób potrafi łam pisać. Wtedy właśnie mia-
łam takie pierwsze przebłyski, że oprócz 
domu rodzinnego, tego ciepła, spokoju, 

W wileńskiej konspiracji
– relacja Stefanii Szantyr-Powolnej

cz. 1

bezpieczeństwa, jest jeszcze dom oj-
czysty, jest ojczyzna, która ma grani-
ce, ma konkretny obszar, jest naród”.

Wszystko to działo się w „magicznym 
i kochanym” mieście – w Wilnie.

„Byłam uczennicą szkoły powszech-
nej numer 9, która mieściła się przy uli-
cy Krakowskiej. To była jedna z dobrze 
postawionych szkól, prowadziła ją pani 
dyrektor Kuncewiczówna. Grono na-
uczycielskie było bardzo dobrze dobra-
ne i wyjątkowe. […] Uczniów obowiązywa-
ły mundurki z kołnierzem marynarskim. 
W tym okresie należałam też do trzeciej 
drużyny harcerskiej. W szkole bardzo 
dużo się uczyliśmy, również na pamięć. 
Były też doskonałe lekcje śpiewu, które 
prowadziła pani Tyszkiewiczówna. Chór 
był tak dobry, że występowałyśmy na-
wet w radio. Rano, po dzwonku, lekcje 
zaczynały się modlitwą i dopiero potem 
rozchodziłyśmy się do klas. Nie można 
było się spóźniać, a na przerwie robiły-
śmy, co mogłyśmy, żeby tylko się wyszu-
mieć. Panowała duża dyscyplina i poczu-
cie obowiązku, nie przypominam sobie, 
żeby były jakieś wykroczenia wymagające 
kar. W klasie, w której ja byłam, kary się 

nie zdarzały. Kilka moich koleżanek także 
znalazło się później w konspiracji.

Po skończeniu siedmiu klas szkoły 
powszechnej zdawałam do gimnazjum 
kupiec kiego. Byłam bardzo dobrą uczen-
nicą […].

Wilno było miastem magicznym, było 
kochane, takie sympatyczne oraz bez-
pieczne. To był oczywiście czas wcho-
dzenia przeze mnie we wczesną młodość 
i wspominam to jako bardzo dobry czas. 
Moje życie zajmowała wtedy nauka, za-
bawy, czas wolny. […]

Wakacje spędzałam często pod Wil-
nem, w Jerozolimce. Raz wyjechaliśmy 
na obóz z elementami musztry wojsko-
wej, przygotowany przez Przysposobie-
nie Obronne Kobiet, do którego należa-
łam. Nie wiem, czy o tym wypada mówić, 
ale również tam zdobyłam pierwsze 
miejsce w konkursie piękności”.

Sielską i magiczną atmosferę zbu-
rzył wybuch II wojny światowej. Świat, 
w którym żyła do tej pory młoda Ste-
fania, runął.

„Nie pamiętam konkretnie 1 września 
1939 roku, ale wiadomość o tym, że za-
częła się wojna, bardzo nami wszystkimi 

Stefania Szantyr-Powolna 
– córka hrabiego Bolesława 
Ursyn-Szantyra i Emilii 
z Ostrowskich, ur. 30 lipca 
1924 roku w Wilnie, harcerka. 
W wieku 15 lat wstąpiła 
do konspiracji. Brała udział 
w operacji „Ostra Brama”. 
Została aresztowana przez 
NKGB w grudniu 1944 
roku i poddana brutalnemu 
śledztwu.
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  Zaświadczenie Stefanii Szantyr (w języku 
litewskim) potwierdzające uczęszczanie 
do gimnazjum kupieckiego, 1940 rok

wstrząsnęła; to wszystko, czym żyliśmy 
– rodzina, ojczyzna, spokój – […] zostało 
zakłócone. Młodzież była absolutnie zdez-
orientowana, nie wiedzieliśmy, co robić.

Jak sobie przypominam, wejściu wojsk 
sowieckich [do Wilna – 19 września 1939 
roku] towarzyszył okropny zapach. Żoł-
nierze mieli karabiny przewieszone na 
sznurkach, buty zawiązane również 
sznurkami. Sowieci jeździli autami, na 
stopniach stali najczęściej Żydzi z czer-
wonymi chorągiewkami i coś krzyczeli. 
Chowaliśmy się do domów, wszyscy bar-
dzo przerażeni. Moja mama bardzo pła-
kała, mówiła, że już jedną wojnę przeżyła. 
Tata natomiast zachował spokój.

Szkoła przez pierwsze dni była za-
mknięta, później wróciłyśmy do gimna-
zjum. Litwini wprowadzili język litewski 
na uniwersytecie i w szkołach jako ję-
zyk wykładowy. Zaczął się ogólny strajk 
szkół, nie chodziliśmy wtedy na lekcje 
dłuższy czas. Efekt tego strajku był taki, 
że jednak pozostawiono wykładowy ję-
zyk polski i litewski jako przedmiot [do-
datkowy]. Ja wraz z grupą dziewcząt 
zostałam wyrzucona z gimnazjum z wil-
czym biletem. Dopiero po kilku miesią-
cach dostałam wezwanie i na wiosnę 
mogłam wrócić do szkoły.

Ulica Mickiewicza była miejscem 
spotkań młodzieży, usiana czapkami 
studentów i uczniów. Zdarzało się rów-
nież, że policja litewska karała młodzież 
za używanie polskiego języka i rozgania-
ła polską ludność w czasie nabożeństw 
w kościele. Ja również byłam zmuszona 
uciekać kilka razy z kościoła”.

W 1939 roku piętnastoletnia Stefania 
wstąpiła do konspiracji. W podziemiu 
otrzymywała różne zadania, które wy-
magały nie tylko przebiegłości i odwa-
gi, lecz również odporności psychicznej 
i wytrzymałości fi zycznej.

„Jakiś miesiąc po rozpoczęciu wojny 
spotkał mnie starszy kolega z harcer-
stwa, który powiedział, że oni wiedzą, 
co robić. Pamiętam, to już była głębo-
ka jesień, bo być może spadł już śnieg, 
w jakimś domu na Śnipiszkach zostałam 
zaprzysiężona i wtedy otrzymałam pseu-
donim »Hanka«, i nigdy go nie zmieniłam. 
To było bardzo silne wrażenie, nie pamię-

tam nawet, przed kim składałam przysię-
gę, ale poczułam się taka bardzo dorosła. 
Jednak mój dziecinny wygląd posłużył do 
tego, że mogłam przenosić broń, mel-
dunki, wiadomości. Wkrótce zaczęła się 
ukazywać prasa podziemna, więc my-
śmy roznosiły ulotki i prasę wszędzie, 
gdzie było można. Korzystając z różnych 
przyjaźni i znajomości, wciągaliśmy do 
konspiracji coraz więcej osób, oczywi-
ście tych, którym można było zaufać.

Wkrótce przeszłam szkolenie sani-
tarno-łącznościowe. Jeśli chodzi o […] 
stronę sanitarną, to były bardzo poważ-
ne wykłady. Chirurgii uczył nas profesor 
Michejda [Kornel Michejda (1887–1960) 
– polski chirurg, wykładowca m.in. na Uni-
wersytecie Stefana Batorego w Wilnie]. 
Na jednym ze spotkań z moją pomocą 
profesor demonstrował, jak należy wy-
konywać opatrunki. Pamiętam miejsce 
szkolenia bardzo dobrze. Kilka lat później 
odwiedziłam ten dom, ale już w innym 
celu. Mieszkał w nim profesor [Stanisław] 
Hiller, któremu dostarczyłam z oddzia-
łu list od jego syna, Janka Hillera. Janek 
zginął w czasie akcji »Ostra Brama«. I pa-
miętam, że jak przyszedł do oddziału, to 
prosił, żeby przekazać rodzicom, że on 
nadal bardzo pilnie się uczy i nic nie traci.

Zasady konspiracji były m.in. takie, że 
używaliśmy pseudonimów, nie znaliśmy 
się z nazwiska. Poza tym spotykaliśmy się 
w dwie, trzy osoby, nie więcej. W miesz-
kaniu przy ul. Połockiej spotykaliśmy się 
w większym gronie, ale zawsze pod po-

zorem jakiejś prywatki lub innego wy-
darzenia. Jednak zawsze były to osoby 
zaufane. Najczęściej słuchaliśmy wtedy 
wolnego radia. Naszymi miejscami kon-
taktowymi były m.in. kościół p.w. św.  Ka-
tarzyny i poczta przy ul. Kalwaryjskiej”.

Stefania Szantyr przywołuje kilka 
wydarzeń, które najbardziej zapadły jej 
w pamięć. Wielokrotnie sprzyjało jej 
szczęście, wykazała również opanowa-
nie i spryt. Skutki wpadki mogły być jed-
nak tragiczne.

„Czułam się bardzo dobrze przeszko-
lona, ale kiedy przyszedł do mnie kolega 
z oddziału z raną postrzałową głowy i zo-
baczyłam wędrującą w tej ranie wesz, 
to wtedy ja wymagałam pomocy. Nie 
wróżono mi przyszłości lekarskiej. Ale 
wydaje mi się, że wtedy każdy, kto mógł, 
brał jakiś udział w konspiracji. Później za-
czął funkcjonować nawet konspiracyjny 
uniwersytet.

Jeśli chodzi o sprawy łączniczek, to 
trochę lepiej się tutaj sprawowałam. 
Nosiłyśmy różne meldunki, zbierałyśmy 
materiały, na przykład potrzebne do wy-
rabiania fałszywych dokumentów. Pa-
miętam taką przygodę. Byłam w grupie 
z koleżanką, Stasią Stępniakówną, pseu-
donimu nie pamiętam. Wracałyśmy z od-
działu i ja miałam bardzo dużo listów do 
przekazania od kolegów. Nie zdążyłyśmy 
do Wilna przed godziną policyjną. Kiedy 
przekroczyłyśmy Ostrą Bramę, zatrzy-
mał nas patrol. Litwini zaprowadzili nas 
do komisariatu. A ja jeszcze wcześniej, 
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przed dotarciem do miasta, wyprułam 
zaszyte w podszewce listy i schowałam 
je do kieszeni. Cały czas myślałam, co zro-
bić z tymi listami, bo na pewno zostanie 
dokonana rewizja. Wewnątrz budynku na 
terenie komisariatu udało mi się wrzu-
cić listy do skrzyni stojącej na korytarzu 
i na szczęście żaden z Litwinów tego nie 
zauważył. W nocy, w celi, cały czas roz-
mawiałyśmy z koleżanką, w jaki sposób 
wydobyć potem te listy. Rano rzeczywi-
ście przeprowadzono rewizję osobistą. 
Kiedy wyprowadzono nas na korytarz, 
zaczęłam głośno krzyczeć na strażni-
ka, udając, że spada mi spódnica. Kiedy 
ten odwrócił się i cofnął się, sięgnęłam 
do skrzyni i zabrałam listy. Po wyjściu na 
zewnątrz szłyśmy spokojnie, ale za pierw-
szym zakrętem nogi odmówiły mi posłu-
szeństwa. Jednak dość często zdarzało 
się, że przekraczałyśmy godzinę policyj-
ną. Trzeba było chować się w bramach”.

Pani Stefania brała również udział 
w operacji „Ostra Brama”, prowadzonej 
w ramach akcji „Burza”.

„Cała konspiracja przygotowywała się 
do tego, żeby organizować partyzant-
kę i żeby nasi chłopcy szli do lasu. Zbie-
raliśmy już wtedy różne materiały opa-
trunkowe, które mogły być potrzebne. 
Czasami trafi ały się zadania, nazwijmy je, 
wywiadowcze. Na przykład mieliśmy wy-
pytać […] na temat rzekomej współpracy 
z Niemcami jednego z akowców z trze-
ciej brygady. To było niefortunne zadanie, 
ponieważ zdekonspirowałam się przed 
nim. Jednak okazało się później, że zarzu-
ty o współpracę były prawdziwe, co wię-
cej, brała w tym udział również jego żona, 
przy której znaleziono dowody świad-
czące o tym. Oboje zostali zlikwidowani.

Muszę powiedzieć, że kiedy przyszedł 
rok 1944, wszyscy byliśmy gotowi do 
walki. Ja cały czas byłam w Wilnie, ale 
miałam stały kontakt z chłopcami w le-
sie. Nieraz przychodzili do mnie i prosili 
o załatwienie różnych spraw, na przykład 
o zorganizowanie lokum, załatwienie do-
kumentów. Tak nastąpił moment akcji 
»Burza« – akcja »Ostra Brama«. Byłam 
wtedy nadal w Wilnie. W szkole numer 9 
zorganizowany był punkt sanitarny i ja 
zostałam tam przydzielona. Oprócz na-

szych chłopców przywieziono tam na-
wet kilku Niemców. W czasie mojej nie-
obecności punkt ten został zniszczony.

Podczas akcji prawie wszyscy się 
zdekonspirowali – nosiliśmy na ramio-
nach opaski, spotykaliśmy się z innymi 
konspiratorami, łączyliśmy się w grupy. 
Bardzo szybko potem zwłaszcza Litwini 
nas znaleźli i zaczęły się aresztowania, już 
w listopadzie. Na mnie padło w grudniu”.

Porządek zaprowadzony przez kroczą-
cą na zachód Armią Czerwoną okazał się 
zgubny dla większości żołnierzy Polskie-
go Państwa Podziemnego. Nie inaczej 

było z osobami należącymi do AK na te-
renie Wileńszczyzny.

„Zanim nastąpiło moje aresztowanie, 
do Wilna weszli Sowieci. Próbowaliśmy 
jakoś się ukrywać. Podjęłam pracę w se-
kretariacie dyrekcji kolejowej. Oczywiście 
dyrektorem […] został Rosjanin. I moje 
aresztowanie nastąpiło właśnie tam. Na-
czelnik poprosił mnie do siebie do gabi-
netu i powiedział, że przydziela mi dwóch 
pomocników, z którymi mam gdzieś się 
udać i załatwić coś na rzecz biura. Ra-
zem zeszliśmy do podziemi budynku dy-
rekcji. Wprowadzono mnie do pokoju, 
gdzie znajdował się bardzo niesympa-
tyczny pan. Zostałam aresztowana, a on 
od razu powiedział, żebym się przyznała, 
że należę do organizacji, która dąży do 
oderwania ziem rosyjskich. Oczywiście 
wszystkiego się wyparłam. Nie wiedzia-
łam tylko, z której strony nastąpiła »wsy-
pa« i kto mógł donieść. Przez 36 godzin, 
bez jedzenia i picia, toczyło się śledztwo. 
Przyszedł do mnie także ofi cer, który od-
wiedzał naczelnika mojego biura i często 
do mnie zaglądał. Mówił, że przypominam 
mu jego córkę. Przekazał mi informację, 
że doniosła na mnie koleżanka z konspi-
racji, Halina Wojnicz, i wszystko im o mnie 
powiedziała, dlatego lepiej w tej chwili nic 
nie ukrywać i przyznać się do zarzutów. 
Ja nadal do niczego się nie przyznawa-
łam, uważałam, że jest to prowokacja. 
W czasie śledztwa byłam bita, miałam 
złamany nos, byłam zamroczona. Śled-
czy w przypływie wściekłości powiedział 

  Stefania Szantyr ze Zbyszkiem 
Konopackim „Hultajem”

  Stefania Szantyr z kolegami 
z konspiracji
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  Zaświadczenie w języku litewskim, datowane na 17 maja 1940 roku, 
stwierdzające, że uczennica wileńskiego gimnazjum Stefania Szantyr 
zostaje usunięta ze szkoły w związku z niewłaściwym zachowaniem

mi, że jestem jak żelazo i gdyby wszyscy 
byli tacy, to może mielibyśmy swoją Pol-
skę. Dla mnie to był duży bodziec i tylko 
pomógł mi się dalej trzymać.

Po tych 36 godzinach zaprowadzo-
no mnie do celi znajdującej się również 
na terenie budynku dyrekcji kolei. W tej 
celi było bardzo ciasno i do tego ciem-
no, nikogo nie widziałam. Koleżanki nie-
doli poczęstowały mnie chlebem, który 
jednak dziwnie chrzęścił w czasie jedze-
nia. Później okazało się, że w celi było tak 
dużo wszy, że wchodziły one nawet do 
chleba. Nazajutrz zostałam przeniesio-
na do innej celi, przekształconej na ten 
cel z toalety. Na ścianach znać było śla-
dy po instalacjach sanitarnych. Było to 
pomieszczenie wielkości kilku metrów 
kwadratowych, a zamknięto w nim kil-
kadziesiąt osób. Strażnikiem przy tej celi 
był Żyd polskiego pochodzenia – Rabino-
wicz – i darzył nas wszystkich sympa-
tią. Prosił mnie często, żebym śpiewała, 
akurat wtedy dobrze śpiewałam, sia-
dał w otwartych drzwiach, a wszystkie 
cieszyłyśmy się, bo w tym czasie do celi 
wpadało trochę świeższego powietrza”.

Sposób traktowania aresztantów 
przez funkcjonariu-
szy sowieckich roz-
wiał nadzieje na dal-
szy pomyślny los. 
Wyroki skazujące 
uczestników konspira-

Stefania Szan tyr-Powolna
Sygnatura: N-0760/2014
Czas nagrania: 3 godziny
Archiwum Historii Mówionej BEP IPN,
Rafał Pękała, Tomasz Piotrowski, 
Piotr Wiejak

cji na wieloletnią pracę w obozach były 
istotnym elementem polityki realizowa-
nej przez ZSRR względem Polaków.

„W tej celi doczekałam […] 27 marca, 
kiedy zabrano nas na górę na rozpra-
wę. Wraz z koleżankami bardzo stara-
łyśmy się, żeby dobrze wyglądać – ucze-
sane włosy, wygładzone spódnice. Było 
nas dwanaście osób, w tym dwóch 
mężczyzn. Rozprawa trwała kilkana-
ście godzin. Kiedy ogłoszono wyroki, nie 
chcieliśmy wierzyć, więzienie wydawa-
ło nam się abstrakcyjne. Pozbawienie 
praw obywatelskich, konfi skata mie-
nia i w moim przypadku 10 lat więzienia.

Po rozprawie przewieziono nas do 
centralnego więzienia na Łukiszkach. 
Tam zamknięto nas w dużej celi, w której 
przebywało około sześćdziesięciu kobiet. 
Niedaleko więzienia znajdował się kościół 
św. Jakuba i w czasie Wielkanocy słysza-
łyśmy bicie dzwonów z tego kościoła.

W pamięć zapadło mi jeszcze takie 
wydarzenie. Wśród zamkniętych w celi 
osób krążyła kobieta, każdej z nas wró-
żyła i przy okazji wyciągała różne wiado-
mości, na przykład w jakiej organizacji 

pracowałyśmy. Przypomniałam sobie, że 
ja już tę kobietę wcześniej spotkałam. 
Była posądzona o współpracę z Niem-
cami przeciwko polskim partyzantom. 
Oczywiście głośno podzieliłam się swoją 
wiedzą z koleżankami, nastąpiło poru-
szenie w celi, a owa kobieta została wy-
prowadzona przez wartownika i więcej 
jej już nie widziałyśmy.

W więzieniu na Łukiszkach wyprowa-
dzano nas raz lub dwa razy na dobę do 
toalety. Nie było warunków, żeby zadbać 
o higienę, a posiłki wydawano w brud-
nych puszkach. Ponadto nadal, głównie 
wieczorami, prowadzono śledztwa. Nie 
miałam żadnego kontaktu z rodziną. Kilka 
razy udało mi się tylko przemycić gryp-
sy, które odbierał strażnik, ale nigdy nie 
wiedziałam, czy dotrą do moich bliskich. 
Już po latach dowiedziałam się, że jednak 
wiadomości te zostały przekazane.

1 maja wyprowadzono nas z celi, na-
kazano nam zabrać nasze rzeczy. So-
wieci formowali transport, nasza gru-
pa kobiet zamykała kolumnę. Za nami 
była już tylko sfora ujadających psów. 
Na dworcu kolejowym zapędzono nas 
do brudnych, bydlęcych wagonów.

3 maja transport ruszył…
Wierzyłyśmy w jakiś cud, że trans-

port jeszcze się zatrzyma, ale on wciąż 
pędził do przodu. Po kilku dniach na 
zewnątrz dało słyszeć się krzyki. Kon-
wojent z radością poinformował nas 
o zakończeniu wojny. Łudziłyśmy się, 
że w takich okolicznościach wszystko 
się wyjaśni i będziemy mogły wrócić do 
domów. Ale pociąg jechał dalej…”.

Stefania Szantyr-Powolna trafi ła do 
obozu pracy w Uchcie, a następnie 

w Workucie. Pracowała 
m.in. przy wyrębie lasu 
i w obozowym laborato-
rium. O tej części jej ży-
ciorysu opowiemy w na-
stępnym numerze.

oprac. Piotr Wiejak

  Przepustka wystawio-
na przez dowódcę 
brygady, „Nietoperza”, 
z 24 maja 1943 roku
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